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คำนำ 
 

 ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว 21/2559) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อม
ทั้งจัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปีตามแบบที่ส่วนราชการกำหนดและเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559 - 2579) ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับ
วิทยฐานะ โดยจัดสรรงบประมาณให้ข้าราชการครู คนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำหรับการอบรม
พัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ก่อนที่ครูจะเข้ารับการพัฒนา ครูต้องจัดทำแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตรที่จะไปเข้ารับการ
อบรมก่อน ข้าพเจ้าจึงได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล เพ่ือขออนุมัติหลักสูตรไปเข้ารับการพัฒนาต่อไป 
 
 
 

           
                     ( นางฉายกุศล  แสนสิงห์ ) 
                       ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครชูำนาญการ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

  

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูประบบการพัฒนาครูเพื ่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี      
(พ.ศ.2559 - 2579) เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน
เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยให้ความสำคัญกับ "ระยะเวลา" ในการทำงานสั่งสมความชำนาญในระยะเวลา
หนึ่งเชื่อมโยงกับการอบรมพัฒนาตนเอง โดยการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองให้ข้าราชการครู คนละ 
10,000 บาท/คน/ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง โดยเป็นค่าลงทะเบียนหลักสูตร ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าที ่พักและค่าเบี ้ยเลี ้ยงในการอบรมพัฒนาเองในหลักสูตรที ่สถาบันคุร ุพัฒนารับรอง  และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และให้ข้าราชการครูเลือกพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual 
Development Plan : ID Plan) และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู ้เร ียน เพื ่อให้หน่วยงาน
ส่วนกลางสามารถบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ
ครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และสามารถทราบความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของครูในภาพรวมได ้
 ประกอบกับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นตาม ว 21/2559 กำหนดให้ครู
ต้องทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ในทุกวิทยฐานะ จึงได้
จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ขึ้น 
 
   วัตถุประสงค ์

1. เพื่อวางแผนการพัฒนาตนเองให้ได้ตรงตามศักยภาพ 
2. เพ่ือให้พัฒนาตนเองตามหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 
3. เพื่อนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
4. เพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ 
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   กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตามกรอบหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา
กำหนดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้คือ องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู 

2. จ ัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ตามความ
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ของตนเองและบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน 

3. ศึกษา ทำความเข้าใจหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี ่ยวข้อง และ    
การ ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด 

4. การพัฒนาตนเอง สามารถกระทำได้โดย 
4.1 การอ่านจากหนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.2 การสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engine ในเครือข่ายต่าง ๆ เช ่น Google, Thailis, 

Gotoknow เป็นต้น 
4.3 การไปเข้ารับการประชุม อบรมและพัฒนาตามที่ส่วนราชการจัดขึ้น เช่น  โรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
4.4 การไปเข้ารับการอบรมพัฒนาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้จัด 
4.5 การไปเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด (Training OBEC) 
4.6 การอบรมพัฒนาผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น TEPE Online เป็นต้น 
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สามารถเขียนเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนาตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ตาม ว 22/2560 

วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา 

จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายปี 

เข้ารับการพัฒนา 

รายงานผลการพัฒนา 

เสนอ  
ผอ.โรงเรียน ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

คุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ : นางฉายกุศล  แสนสิงห์     อาย ุ: 46 ปี 
ตำแหน่ง : คร ู อันดับ : คศ.2 วิทยฐานะ : ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง : 56464  
รับเงินเดือนอันดับ : คศ.2 อัตราเงินเดือน :  42,800  บาท 
เข้ารับราชการเม่ือวันที่ : 2 กันยายน 2539 อายรุาชการถึงปัจจุบัน : 24 ปี  
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : 13 ปี  โทรศัพท์มือถือ : 0832291451 
วุฒิการศึกษา 
ตารางที่ 1 วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีจบ 
ก่อนประถมศึกษา อนุบาล 2 - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 2524 
ประถมศึกษา ป.6 - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 2530 
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 - โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 2532 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 - โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 2535 
ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฎลำปาง 2539 
ปริญญาโท กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 2545 
ปริญญาเอก - - - - 

 

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

สังกัดส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ประสบการณ์การทำงาน : 

พ.ศ.2551 – 2564  ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.2  โรงเรียนป่าซาง  
   อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 

 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปฏิบัติการสอน จำนวน 3 รายวิชา/สาระการเรียนรู้ จำนวน 7 
ห้อง จำนวน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 22 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามคำสั่ง โรงเรียนป่าซาง ที่ 088/2563 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่การสอน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปฏิบัติการสอน จำนวน 2 รายวิชา/สาระการเรียนรู้ จำนวน 6 
ห้อง จำนวน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 19ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ตามคำสั่ง โรงเรียนป่าซาง ที่ 230/2563 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
การสอน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 1. งานจัดการเรียนรู้ที่สอนตามตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2 การจัดการเรียนรู้ตามตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา ภาคเรียนที ่ วิชา รหัสวิชา ชั้น 
คาบ/

สัปดาห์ 
ชั่วโมง/

ภาคเรียน 
2563 1 คณิตศาสตร์ 3 ค22101 ม.2 6 120 

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ค22201 ม.2 4 80 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ค32101 ม.5 4 80 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ค32201 ม.5 4 80 

รวมภาคเรียนที่ 1  360 
2 คณิตศาสตร์ 4 ค22102 ม.2 9 180 

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ค22202 ม.2 6 120 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 ค32102 ม.5 4 80 
     
     

รวมภาคเรียนที่ 2  380 
รวมทั้งสิ้น 740 
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2. งานจัดการเรียนรู้ที่สอนตามตารางสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 3 การจัดการเรียนรู้ตามตารางสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีการศึกษา ภาคเรียนที ่ วิชา ชั้น 
คาบ/

สัปดาห์ 
ชั่วโมง/

ภาคเรียน 
2562 1 

กิจกรรมชุมนุม ม.ต้น-ปลาย 1 20 

กิจกรรมบังคับ เนตรนารี ม.ต้น 1 20 
กิจกรรมโฮมรูม ม.2/2 1 20 
กิจกรรมสาธารณะประโยขน์ ม.2 1 20 
    

รวมภาคเรียนที่ 1  80 
2 กิจกรรมชุมนุม ม.ต้น-ปลาย 1 20 

กิจกรรมบังคับ เนตรนารี ม.ต้น 1 20 
กิจกรรมโฮมรูม ม.2/2 1 20 
กิจกรรมสาธารณะประโยขน์ ม.2 1 20 

    
รวมภาคเรียนที่ 2  80 
รวมทั้งสิ้น 160 

 
3. ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 40 ชั่วโมง 
  
4. ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  50  ชั่วโมง 
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6. งานที่ได้รับมอบหมาย 
ตามคำสั่ง โรงเรียนป่าซาง ที่ 080/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ

หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนป่าซาง  ประจำปีการศึกษา 2563   สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 
2563  ดังนี้ 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

1. งานอำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (กรรมการ) 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ (กรรมการ) 
3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (เจ้าหน้าที่) 
4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (หัวหน้า) 
  5. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  (เจ้าหน้าที่) 
  6. การนิเทศการศึกษา (เจ้าหน้าที่) 
  7. งานทุนการศึกษา (เจ้าหน้าที่) 
 - กลุ่มงานบริหารบุคคล 
  1. งานส่งเสริมสุขภาพครู (เจ้าหน้าที่) 
 - กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานอำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่) 
2. งานการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา (หัวหน้า) 
3. งานป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา (เจ้าหน้าที่) 

- อ่ืนๆ 
1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2   
2. ครูเวรประจำวันจันทร์  
3. ครูที่ปรึกษาชุมนุมบาสโลบ  
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ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
ผลจากการจัดการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษาที่ปฏิบัติการสอนแล้วทำให้มีผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้

ในทุกปีการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และ

นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
 1.2 ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิด 
 1.3 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและนำผลไป
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 1.4 ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ มีผลการเรียนในระดับ 
ดี (ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 46.85 ผลการเรียนตั้งแต่ 1 - 2.5 คิดเป็นร้อยละ 45.34 เมื่อพิจารณาร้อย
ละของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน (0, ร, มส, อ่ืนๆ) คิดเป็นร้อยละ 7.81 โดยนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มาเรียน และไม่ได้เข้าสอบปลายภาคเรียน   
 1.5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 18.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 9.92 คะแนนสูงสุด (Max.) เท่ากับ 62.50 คะแนน และคะแนนต่ำสุด (Min.) เท่ากับ 5.00 
คะแนน   

ผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O - NET) ในกลุ ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 24.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 9.91 คะแนนสูงสุด (Max.) เท่ากับ 56.00 คะแนน และคะแนนต่ำสุด (Min.) เท่ากับ 8.00 
คะแนน 
 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน 
แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ การปฏิบัติ กระบวนการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 
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2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลจากการได้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาการ จึงได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  

ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 
2.1 มีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ผลดี               

 2.2 การใช้ความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 การนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
 2.4 การส่งเสริมการคิดที่เน้นผลคุณภาพที่ตัวผู้เรียน 
 2.5 การนำวิธีการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหา พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างครบวงจร 

2.6 นำความรู้ที่ได้จากการอบรมและพัฒนาตนเองมาพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ตนเองได้รับรางวัล ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   
 

3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
3.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด 

 3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์กำหนดของโรงเรียน 
 3.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
 การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัตจิริง 
เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ความมีวินัยในตนเอง ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความ
เข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเองให้มากข้ึน
และส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้าอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
4.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

 4.2 มีบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
 4.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ        
 4.4 การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูทำให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ และเป็นไปตาม
เวลาที่กำหนด 
 4.5 มีระบบการทำงานเป็นทีมมากขึ้น 
 4.6 มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาท่ีถูกต้อง 
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 4.7 การพัฒนางานมีระบบถูกต้องและครบวงจร 

จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางใน
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ  อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ทำให้ผลการดำเนินงานในโครงการหรือในด้านต่างๆ เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น   

 
5. ผลที่เกิดกับชุมชน 
5.1 ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีการประชุมทุกภาคเรียน   

 5.2 ครู และผู้บริหารร่วมกิจกรรมสำคัญในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
 5.3 โรงเรียนให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
 5.4 ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดี  
 สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีสงกรานต์ การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน งานประจำปี เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรม
วันสำคัญ เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทำให้เกิด
ความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น นอกจากนี้
โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละภาคเรียน
เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ
พัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองตามกรอบหลักสูตรของ ก.ค.ศ. 

 
ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2559) เมื ่อวันที ่ 5 

กรกฎาคม 2559 ข้อ 1. กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตาม
แบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ฉะนั้น ก่อนจะเลือก
หลักสูตรคูปองการพัฒนา ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร 
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามกรอบหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 

การพัฒนาตนเองตามกรอบหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้คือ
องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู ด้วยการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ 
ดังนี้ 

1 หมายถึง ระดับท่ีมีสมรรถนะน้อยที่สุด 
2 หมายถึง ระดับท่ีมีสมรรถนะน้อย 
3 หมายถึง ระดับท่ีมีสมรรถนะปานกลาง 
4 หมายถึง ระดับท่ีมีสมรรถนะมาก 
5 หมายถึง ระดับท่ีมีสมรรถนะมากท่ีสุด 

 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ ก.ค.ศ. 
 ตารางที่ 4 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ ก.ค.ศ. 

รายการพิจารณา ระดับสมรรถนะ ลำดับ
ความสำคัญ 5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุม่สาระการเรยีนรู้ที่สอน       
2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการ
เรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน การปรับพืน้ฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

      

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู ้      1 
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทาง
การเรยีนรู้ในแตล่ะเนื้อหา 

      

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จติวิทยา
สังคม นโยบายการศึกษา จดุมุ่งหมายการจดัการศึกษาตั้งแต่
ระดับชาตจินถึงระดับหลักสูตร 

      

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียน 

      

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรยีนรู ้       
8. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้       
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รายการพิจารณา ระดับสมรรถนะ ลำดับ
ความสำคัญ 5 4 3 2 1 

9. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้       
ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 
1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสตูร      6 
2. การออกแบบหน่วยการเรียน       
3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้       
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรยีนรู ้      9 
5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี
ทางการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้

     3 

6. การจัดบรรยากาศการเรียนรู ้       
7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้       
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้      4 
9. การทำงานร่วมกับผู้อื่น       
10. การแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ      5 
11. ทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง      7 
ด้านที่ 3 ความเป็นครู 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 

      

2. มีคุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้เรียน 
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และ
น่าเชื่อถือทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

      

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู       
4. มีวินัยและการรักษาวินัย       
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น      10 

6. ปฏิบัติตนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้       
7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง       

 
ตอนที่ 2 สาระท่ีเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy)  
 ตารางที่ 5 สาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) 

รายการพิจารณา ระดับสมรรถนะ ลำดับ
ความสำคัญ 5 4 3 2 1 

1. การสอนในศตวรรษที่ 21       
2. การแก้ปัญหาผู้เรยีน       
3. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรยีนรู ้       
4. การจัดการชั้นเรียน       
5. การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ 

     8 

6. การพัฒนาหลักสตูร       
7. สะเตม็ศึกษา (STEM Education)       
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รายการพิจารณา ระดับสมรรถนะ ลำดับ
ความสำคัญ 5 4 3 2 1 

8. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน      2 
9. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้       
10. การออกแบบการเรียนรู ้       

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. พบว่า 
ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คือ 1) หลักการสอน และ

กระบวนการเรียนรู้ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนา 1 ด้านนี้ให้มีความรู้ กระบวนการ และทักษะให้เพ่ิมมากข้ึน  ด้าน
ที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน สิ่งที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คือ 1) การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 2) กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ 3) การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 4) การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  6 ) ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนา 6 ด้านนี้ให้
มีความรู้ กระบวนการ และทักษะให้เพ่ิมมากข้ึน 
 ด้านที่ 3 ความเป็นครู สิ่งที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คือ 1) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาด้านนี้ให้มีความรู้ 
กระบวนการ และทักษะให้เพ่ิมมากข้ึน 

ตอนที่ 2 สาระท่ีเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) พบว่า 
 ควรมีการพัฒนาในด้าน (1) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน ให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

 
ลำดับความสำคัญของสมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
 ตารางที่ 6 ลำดับความสำคัญของสมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

ลำดับที่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
1 หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้ 
2 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
3 การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
6 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
7 ทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
8 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ 
9 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
10 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความชำนาญใน

วิชาชีพ เพิ่มข้ึน 
 

ประวัติการเข้ารับการพัฒนาในปีท่ีผ่านมา 
 ตารางที่ 7 ประวัติการเข้ารับการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

วัน/เดือน/ป ี
ระยะเวลา/

ชั่วโมง 
หลักสูตรการอบรม/ประชุมสัมมนา หน่วยงานที่จัด 

ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พ.ค. 2562 – 15 พ.ค. 2563 
24 พ.ค. 63 20 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding 
Online for Grade 7-9 Teacher  

(C4T-8) 

สพฐ.สสวท. 

2 มิ.ย. 63 20 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding 
Online for Grade 10-12 Teacher 

(C4T-9) 

สพฐ.สสวท. 

27-28 มิถุนายน 
2563 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching & 
Mentroring โครงการ  Coaching 

Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด
ลำพูน 
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วัน/เดือน/ป ี
ระยะเวลา/

ชั่วโมง 
หลักสูตรการอบรม/ประชุมสัมมนา หน่วยงานที่จัด 

15 สิงหาคม 
2563 

7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและ
สรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ  

Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด
ลำพูน 

2 กันยายน 2563 7 การสร้างเว็ปไซด์ข้อสอบ online โรงเรียนป่าซาง 
8 พฤศจิกายน 

2563 
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
2564 

โรงเรียนป่าซาง 

5 มีนาคม 2564 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการและ นำเสนอ 
Best Practice ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
จังหวัดลำพูน 

 
ความต้องการในการพัฒนา 
 1. หลักสูตรใดที่ทา่นต้องการพัฒนา 

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ การนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเขา้รับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ที ่เน้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ทำกรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมที ่นำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการ คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การสื่อสาร/นำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  การนำความรู้ไปแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

 
3. ทา่นคาดหวังสิ่งใดจากการเขา้รับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
3.1 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
3.2 ทักษะการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3.3 นำความรู้จากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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4. ทา่นจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอยา่งไร 
3.1 นำความรู ้ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการการจัดการเรียนรู้  Active Learning ไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและน่าเรียน 
3.2 นำทักษะการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ไป

ประยุกต์ใช้กับผู้เรียน 
 
รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

1. ลำดับความสำคัญและสมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
ตารางที่ 8 ลำดับความสำคัญและสมรรถนะที่จะพัฒนา 

ลำดับ
ความสำคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

1 หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้ 
2 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
3 การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
6 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
7 ทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
8 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ 
9 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
10 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความชำนาญ

ในวิชาชีพ เพิ่มข้ึน 
 

2. วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
การเข้ารับการอบรมแบบ online หรือ onsite จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 
 
3. ระยะเวลาในการพัฒนา 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 
 
4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
- 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ด้านความรู้ 

 พัฒนาความรู ้ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning ระดับมัธยมศึกษา  อย่างง่าย เน้นการลงมือปฏิบัติ และการทำงานเป็นทีม 

5.2 ด้านทักษะ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 
5.3 ด้านความเป็นครู 
ศิลปะการเป็นครูจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

      ลงชื่อ            
    ( นางฉายกุศล  แสนสิงห์ )  
    ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  

 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

                                                         ลงชื่อ  
    ( นายประทีป  สุวรรณาภัย )  

               ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง 
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ภาคผนวก 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สพฐ. โรงเรียนป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน   
ที ่   .................  / ................   วันที่  1๖  พฤษภาคม  256๔ 
เรื่อง   แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan : ID Plan) ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒1/๒๕๖๐) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. ๐๒๐๖.๓/ว ๒๒  ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู    
(ว ๒๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนา
ตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนดและเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รายละเอียดทราบแล้วนั้น ดังนั้น ครูก่อนจะเลือกหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ครูจะต้องประเมินตนเอง 
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตรตามแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual 
Development Plan : ID Plan) 

 บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

                       ลงชื่อ                                  
                                         ( นางฉายกุศล  แสนสิงห์ )  
                   ตำแหน่ง ครู                                      
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

                                                         ลงชื่อ  
    ( นายประทีป  สุวรรณาภัย )  

               ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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