
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดล าพูน 

ที ่  -   วันที่  25  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan     จ านวน    1     ฉบับ 

ตามที่โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) ประจ าปีการศึกษา 
2565 นั้น ข้าพเจ้า นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ขอส่งแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) ตามเอกสารดังแนบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 

 

      ลงชื่อ       ศิราพร  พุฒิเศรษฐ์     
                   (นางศิราพร พุฒิเศรษฐ์) 
               ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 

   

 

  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน   ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

      เพ่ือโปรดพิจารณา        ทราบ 
                         ………………………………………………..                ………………………………………………..     
      ………………………………………………...      …………………………………………………     
 

 

                (นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์)        (นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์) 
         หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 

          

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน   1 
 งานที่ได้รับมอบหมาย 2 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  (ปีการศึกษา 2564)                         2 
 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 2 
 ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 3 
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 3 
 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 4 
 ผลที่เกิดกับชุมชน 4 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเอง 5 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 5 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 6 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 7 
 ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาตนเอง 8 
 อันดับความส าคัญ/สมรรถนะที่จะพัฒนา 8 
 วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 9 
 ระยะเวลาในการพัฒนา 10 
 การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 10 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 11 
 ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา) 12 
ส่วนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร)์ 14 
 หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 14 
 เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 14 
 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 14 
 ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 15 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 15 
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     ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล   นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์    ต าแหน่ง    ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์ 
     เลขที่ต าแหน่ง    205  เงินเดือน   40,370      บาท     เงินวิทยฐานะ    12,000     บาท 
     วัน / เดือน / ปี เกิด    18  มกราคม  2523                 อายุ        42     ปี   
     วัน / เดือน / ปี ที่บรรจุ   3  ธันวาคม  2547     อายุราชการ/ประสบการณ์การท างาน  17  ปี   5 เดือน 
 

     วุฒิการศึกษา      
   ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์  จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา คณิตศาสตร์ศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

     สถานศึกษา/ หน่วยงาน 

พ.ศ. โรงเรียน สังกัด จังหวัด 
2547 วัดศรีดอนตัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ล าพูน 

2549 – 
ปัจจุบัน 

บ้านแป้นพิทยาคม ส านักงานเขตเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

ล าพูน 

      2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน   

ภาคเรียน ชื่อวิชา ชั้น 
จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์ 
1 ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 2 6 

ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2 6 
กิจกรรมชุมนุม -   1 
นักศึกษาวิชาทหาร -  1 
กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  1 
ต้านทุจริต มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 1 
โครงงานที่ปรึกษา   มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 1 

รวม 17 
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      3. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 งาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     ฝ่าย  บุคคล 

 งาน หัวหน้างานเวรประจ าวัน     ฝ่าย  บุคคล  
งาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร)   ฝ่าย  วิชาการ 

 งาน  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      ฝ่าย  วิชาการ 

 งาน  ผู้ช่วยและเลขานุการงานประชาสัมพันธ์          ฝ่าย  งบประมาณ 

 งาน  จัดซื้อร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน    ฝ่าย  งบประมาณ 

 งาน  ผู้ช่วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน    ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

งาน  ผู้ช่วยงานคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ     ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

 งาน  หัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย  ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

 งาน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 

       และธนาคารโรงเรียน     ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

งาน  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2    ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

 งาน  หัวหน้าเวรประจ าวันศุกร์     ฝ่าย  กิจการนักเรียน 
 

4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  (ปีการศึกษา 2564) 

 

 1.  ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จุดมุ่งหมาย เนื้อหา การวัดผลประเมินผล หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระ วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร ก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา จัดท าแผน     
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย        
น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
ครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม มีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอน เพ่ือจะได้น าปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรับปรุง พัฒนา 
ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขให้กับนักเรียนที่มีปัญหาต่อไป สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 22101 และ ค22102   
 1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกิจกรรมที่ 

     หลากหลาย 
1.3 มีแนวทางในการบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของนักเรียน 
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1.4 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลเบื้องต้น และมีความหลากหลายใน

การประเมินอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1.5 มีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้

ประกอบการสอน online เรื่องเส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ การสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่องความ
เท่ากันทุกประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.6 มีสื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และจัดการเรียนรู้ออนไลน์  
1.7 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังเรียน 

 โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2.  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถน าความรู้     

ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เสริมสร้างทักษะวิชาการของนักเรียนที่มี
ความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู เพ่ือร่วมกันหา 

1)  มีกิจกรรมบูรณาการเนื้อหาในห้องเรียนกับกิจกรรมที่ท าในระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี
ของ Google เช่น Google Classroom และ Google Site คลิปวีดีโอการสอนซึ่งเป็นการบูรณการเนื้อหาใน
ห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในรายวิชา  

2) มีการสอนแบบออนไลน์โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ าบทเรียนที่ครูสอนได้จากคลิปวีดีโอ 

 

 3.  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติ

จริง เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ความมีวินัยในตนเอง ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ มีมารยาทตาม มีความสามารถในการใช้ภาษาใน
การสื่อสาร และการมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้น  พัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนในทุก ๆ ด้าน และให้การดูแลฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ       
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล      
วิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัล 

1) รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ระดับจังหวัด 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ระดับภาค 
3) รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ระดับประเทศ 
4) รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ระดับจังหวัด 
5) รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ระดับภาค 
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 4.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา มีเป้าหมาย มีทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษา นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนและครูมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ให้การดูแลนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ 
ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ประสานงานและสื่อสารกับผู้ปกครองจนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและ
ชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียนในด้านการจัดการดูแลด้านพฤติกรรม คุณลักษณะที่        
พึงประสงค์ ความรับผิดชอบ จัดท าวารสารโรงเรียน สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) สถานศึกษาได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย 
2) สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพได้ระดับ ดีมาก 

 5.  ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตลอดปีการศึกษา 

2564 ทั้งในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักเรียนและสถานศึกษา 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันรวมถึงการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรค     
โควิด 19 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในแต่ละภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และเพ่ือหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียน ทั้งพัฒนา
อาคารสถานที ่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน  
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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 เป้าหมาย
การเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การปรับพื้นฐาน และอุปสรรคการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้    

4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทาง
การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

   

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
สังคม นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร 

   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียน 

   

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 เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

   

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
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ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

   

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้เรียนทั้งกาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่
เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือทั้งใน และนอก
สถานศึกษา 

   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

4. มีวินัยและการรักษาวินัย    

5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  ให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

   

6. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    

7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง    
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง     

2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง     

3. ด้านการคิดขั้นพ้ืนฐาน     

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 ยังต้อง
ปรับปรุง 

1 การสอนในศตวรรษท่ี 21    

2 การแกปญหาผูเรียน        

3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้    

4 การจัดการชั้นเรียน    

5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทาง
วิชาชีพ     

   

6 การพัฒนาหลักสูตร    

7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)        

8 การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู    

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     

10 การออกแบบการเรียนรู    
 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. อยู่ในระดับมาก และต้องพัฒนาในด้านกลยุทธ์ใน

การจัดการเรียนรู้  

ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้ เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ . อยู่ในระดับ       
ปานกลาง และในส่วนที่ต้องปรับปรุง คือ ด้านการคิดข้ันสูง และด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา อยู่ใน
ระดับปานกลาง และสิ่งที่ต้องเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงคือ สะเต็มศึกษา จึงควรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ และน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาตนเอง 

 

 

1. อันดับความส าคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา  
(ให้ใส่หมายเลขเรียงตามล าดับความส าคัญของสมรรถที่จะพัฒนา) 

( 2 )   การสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
( 1 )   การแก้ปัญหาผู้เรียน 
( 10 ) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
( 3 )   การจัดการชั้นเรียน 
( 5 )   การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
( 9 )   การพัฒนาหลักสูตร 
( 8 )   สะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
( 4 )   การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
( 11 ) การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้   
( 6 )   การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
( 7 )   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) 
( 12 ) การพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล (Digital Literacy) 
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      2. ตารางสรุปวิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ที ่ สมรรถนะทีจ่ะ
พัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 การแก้ปญัหาผู้เรียน - ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานและให้ความร่วมมือกบัผู้ปกครอง 
- ซ่อมเสริม/ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนดั ความสามารถแต่ละ

บุคคล 
- จัดกจิกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับ

ผู้เรียนอยู่เสมอ กจิกรรมโฮมรูม กจิกรรมแนะแนว 
- ศึกษางานวิจยัต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาผู้เรียน 
 

-  ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นทีย่อมรับของ
สังคม 

- ผู้เรียนได้รับการซ่อมเสริม/ส่งเสริมผู้เรียนตาม
ความถนัด และความสามารถแต่ละบุคคล 

- ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปญัหา 

2 การสอนในศตวรรษที่ 
21 

- เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานตา่ง ๆ จัดขึ้น 
- ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจากต ารา วารสาร เวปไซต์

การศึกษาตา่ง ๆ  

- ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และ
โรงเรียน 

3 การจัดการชั้นเรียน -  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
-  จัดท าเอกสารงานธุรการชั้นเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือให้  
   เป็นปจัจุบันและเป็นระบบ 
 

- ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  

- ตนเองมีข้อมูลของผู้เรียนที่ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน น าไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อยา่งเต็ม
ศักยภาพ 

4 การใชส้ื่อและเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนร ู

- เข้ารับการอบรมเกีย่วกบัการผลิตสื่อ การใช้สื่อประเภท ICT 
จากหนว่ยงานภายนอกตา่ง ๆ  

- ศึกษาจากการผลิตสื่อ ICT และแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน on line จากสื่อต่าง ๆ เช่น เวปไซต์เพื่อการศึกษา ฯลฯ  

- สรา้งสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนคณะครู 

- ตนเองมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ 
การใช้สื่อ ประเภท ICT เพื่อน ามา
ประกอบการจัดการเรียนรู้ทั้งการเรียนแบบ 
on line และ on site ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 

5 การวิจยัพัฒนาการเรียน
การสอน/ชุมชนแห่งการ
เรียนรทูางวิชาชีพ 

- เข้ารับการอบรม/สัมมนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best 
practice การวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

  การจัดท าสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและผู้เรียน 
- ศึกษาเอกสาร ต าราในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ หรือ

ผลงานทางวิชาการ งานวิจยัต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

- อบรม ศกึษา การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
  (PLC) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการชุมชนแห่ง 
  การเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียน 
 

- ผู้เรียนได้รบัการแกป้ัญหาทีถู่กวิธีโดยครูท าการ
วิจัยในชั้นเรียน 

- ตนเองมีความรู้ความสามารถในการเขียน 
  ผลงานทางวิชาการและวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ 
  แก้ไขปญัหา และพัฒนานักเรียน ได้อย่าง 
  ถูกตอ้งเป็นแบบอย่างได้ 
- ตนเองมีการท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเนื่อง 
- ตนเองได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ  
  ที่เป็นเฉพาะของตนเอง 

6 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

- เข้ารับการอบรม/ประชุมปฏิบัตกิาร ภายในสถานศึกษาและ 
   หนว่ยงานภายนอก 
-  ศึกษาเอกสาร ต าราในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ หรือ 
   ผลงานทางวิชาการ งานวจิัยต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ 
- จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อศึกษาผล น ามา 
   ปรับปรุง พัฒนาต่อยอด 

- ตนเองมีความรู้ในการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เป็นแบบอยา่งได้ 

- ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น 

7 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English 
Literacy) 

- เข้ารับการอบรม/ประชุมปฏิบัตกิาร ภายในสถานศึกษาและ 
   หนว่ยงานภายนอก 
- ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- ตนเองมีความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  
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      3. ระยะเวลาในการพัฒนา 

 เริ่มต้น  16 พฤษภาคม 2565   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2566 

       4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโรงเรียน 

 

 

 

 

ที ่ สมรรถนะทีจ่ะ
พัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8 สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

- เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) จาก
หน่วยงานภายนอก     

- ศึกษาจากศึกษาเอกสาร ต าราในการจดัท าเอกสารทาง
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ ตัวอยา่งการจัด สะเต็ม
ศึกษา  

- จัดกจิกรรมบูรณาการ ศึกษาผล และน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อ 

- ตนเองได้รับความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา  
- ตนเองสามารถจัดกาเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาได ้
- ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได ้
 

9 การพัฒนาหลกัสูตร -  เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร  
   เกีย่วกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  ประเมินผลการใช้หลักสูตร น าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย เหมาะสมกับวัย

และความสามารถของผู้เรียน 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
- เลือกใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียน เลือกใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วย 

- ตนเองมีความรู้ ความสามารถในการพฒันา
หลักสูตรเพิ่มขึ้น 

-  หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับ  
   ผู้เรียน ทันยุค ทันสมัย 
-  ตนเองมีความรู้และทักษะกระบวนการในการ

ออกแบบการเรียนรู้ เลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

- ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และ
มีความสุขกับการเรียน 

10 จิตวิทยาการแนะแนว/
จิตวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

- เข้ารับการอบรมจิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ จากหน่วยงานภายนอก 

- ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- ศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนาการผู้เรียน เพื่อน ามาชว่ย

แก้ปัญหาทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาการของผู้เรียน 

- ผู้เรียนได้รับการซ่อมเสริม ส่งเสริมสนับสนุน 
ตามความสามารถของแต่ละคน 

11 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
- จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรม Active Learning 
- จัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ

แหล่งเรียนรู้ ที่น่าสนใจ 
- วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และน าผลไป

ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

- ผู้เรยีนมีความสนใจ  มีความกระตอืรือรน้ที่จะ
เรียนรู ้และมีสว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนรู้อยา่ง
ทั่วถึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่ดีขึน้ มีทกัษะใน
การปฏิบัติกจิกรรมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

-  ตนเองมีรปูแบบการวดัและประเมินผลที่
หลากหลายสามารถวัดศักยภาพของผู้เรียนได้อยา่ง
เข้าถึงและตรงกบัความสามารถของแต่ละบคุคล 

12 การพัฒนาทักษะด้าน 
ดิจิตัล 

- เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล 
- สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 

-  ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจ พัฒนาตนเองในด้าน
พัฒนาทักษะดา้นดิจิตัล 

- นกัเรยีนสามารถน าความรู้/ทักษะดา้นดิจิตัลไป
ปรับใช้ในชวีิตประจ าวัน 

BANPAENPITTAYAKOM SCHOOL 

Individual Development Plan 2565 : หน้า 10 



 

      5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ด้านความรู้ : ได้พัฒนาตนเอง และสามารถน าผลการพัฒนาด้านความรู้ไปพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง 
ๆ ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล และน าประสบการณ์ต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน
ร่วมวิชาชีพ จนเกิดองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน   

ด้านทักษะ : มีทักษะในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
สร้างนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ   

ด้านความเป็นครู : ด ารงตนอย่างมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกาของสังคม มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาชีพ  
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     6. ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา) 

ล าดับ
ที ่

เรื่อง หน่วยงาน จ านวน
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่: 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” หัวข้อ
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์ แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนล์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 

  19 พ.ค. 
2564 

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่: 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” หัวข้อ
การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิด   
เกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมินส าหรับการ
เรียนออนไลน์ 

  20 พ.ค. 
2564 

 “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่: 
มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” หัวข้อ 
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 2 

  21 พ.ค. 
2564 

 หลักสูตรการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัลเฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ใน
มิติวัฒนธรรม ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิด CHULA MOOC รอบท่ี 2 

  30 มิ.ย. 2564 

 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอก
ชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน 

คุรุสภา 12 
ชั่วโมง 

15 มิถุนายน 
2564 

 การสังเคราะห์ปผลการประเมินตนเองของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ( SAR)  แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 

  2 สิงหาคม 
2564 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

15 
ชั่วโมง 

15 สิงหาคม 
2564 
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ล าดับ
ที ่

เรื่อง หน่วยงาน จ านวน
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับการศึกษายุค Next 
Normal Education Reimagined  

กระทรวงศึกษาธิการ 6.30 
ชั่วโมง 

27 สิงหาคม 
2564 

 อบรมในหัวข้อ ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองและกรณีศึกษา : คดีพิพาท
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วินัยและสิทธิ
ประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส านักงานศาล
ปกครองเชียงใหม่ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 

6 ชั่วโมง 7 มีนาคม 
2565 
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ส่วนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนา  
 

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา  
 

ล าดับที่ เรื่องท่ีต้องการพัฒนา 
1 การสร้างสื่อ ICT / Mobie Appication เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 
2 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะ

กระบวนการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษา 
3 การพัฒนา Game Builder อย่างง่าย เพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้าน

วิทยาการค านวณ Game Builder for the 21 st Century World  
 

2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
   

เนื่องจากการเรียนรูในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้มากขึ้น เพราะสามารถ

เข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย และในช่วงที่ทุกฝ่ายต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างมากในการเข้าถึงผู้เรียน เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
ผู้เรียนได้โดยง่าย ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและน าไปใช้ได ้
 
3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 

  ด้านความรู้ 
  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     1.1 การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
          ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในรายวิชาที่สอน เพ่ือพัฒนา 
          หลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยในศตวรรษท่ี 21  
   2. การจัดการเรียนรู้ 
     2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นจัดกิจกรรม 
          แบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน 
     2.2 การจัดท านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
          มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดการประเมินผลที่หลากหลายที่หลากหลาย  
  3. การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ สื่อ ICT ต่าง ๆ 
          เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันยุค ทันสมัย   
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  ด้านทักษะ 
  1. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

     1.1 บริหารจัดการชั้นเรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขในการกิจกรรมการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
     1.2 การจดัท าข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และเอกสารประจ าวิชา อย่างเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ด้านความเป็นครู 
      พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
- ส่งเสริมทักษะการคิดและการน าไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
- ขยายผลให้กับเพ่ือนครูในกลุ่มสาระเดียวกันทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ 
 
 

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

(นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์) 
ต าแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง 
 

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

(นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   

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

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

(นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
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