
  

 
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

(Individual Development Plan-ID Plan) 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

โดย 

 

ชื่อ นางพวงทอง  อินทชัยศรี 

ตำแหนง คร ูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน ปาตาลบานธิพิทยา 

    สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต35 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

คำนำ 

 

 ตามท่ี ก.ค.ศ.ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพฒันาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒๒/

๒๕๖๐) เม่ือวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอ้ ๑. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด พร้อมทั้ง

จดั ทาํแผนการพฒันาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วนราชการกาํหนด และเขา้รับการพฒันาตาม

แผนอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลกัสูตรคูปอง ครูจะตอ้งประเมินตนเอง 

จดัทาํแผนพฒันาตนเอง เพื่อใหผู้บ้ริหารอนุมติัหลกัสูตร ตาม ID Plan  

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้าํเนินการโครงการพฒันาครูแบบครบ

วงจร ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพฒันาครู เพื่อคอบสนองต่อการ

พฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญ

เศรษฐศิลป์) มีนโยบายพฒันาครูเพื่อเช่ือมโยงกบัวิทยฐานะ โดยจดัสรรงบประมาณให้

ขา้ราชการครู คนละ 10,000 บาทต่อไป สาํหรับการอบรมพฒันาตนเองในหลกัสูตรท่ีสถาบนัคุรุ

พฒันารับรองและ สพฐ.คดัเลือกหลกัสูตรการพฒันา 

 สาํหรับปีงบประมาณ 2564 น้ี กาํหนดการเร่ิมใหค้รูแสดงความตอ้งการพฒันาตนเองใน

หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาตนเอง (ID Plan) ในระหวา่งวนัท่ี 25 เมษายน – 2 

พฤษภาคม 2564 และเร่ิมเขา้รับการอบรมตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน -16 กนัยายน 2564  ซ่ึงใน

ระหวา่งน้ี จะมีแนวปฏิบติัของครูผุส้อน ผุบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

หน่วยพฒันาตามแนวทางท่ี สพฐ.ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ท่ีผา่นมา 

 

 



  

 

 

 

 

สวนท่ี 1  

ขอมูลสวนบุคคล 

 

ช่ือ (นาง) พวงทอง  ช่ือสกุล  อินทชยัศรี 

ตาํแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา 

O  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก เคมี 

O  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก.......................................................................................... 

O  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 

เข้ารับราชการวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ณ สปอ.บ้านโคก สังกดัสปจ.อุตรดิตถ ์

อายุราชการจนถึงปัจจุบัน   34 ปี  9  เดือน 

เงินเดือน อนัดบั คศ. 3 อตัราเงินเดือน 61,720 บาท 

สถานที่ทํางาน 

1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา  

2.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน.............................. (หากมีการโอน/ยา้ย) 

3.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน.......................................(หากมีการโอน/ยา้ย) 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทําการสอน   

 วิทยาศาสตร์ / สาขาเคมี / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน  

 3.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน 15 ชัว่โมง 

 3.2 ชัว่โมงสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 25 ชัว่โมง 



  

 3.3 ชัว่โมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  40 ชัว่โมง 

 3.4 ชัว่โมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ 40 ชัว่โมง 

4. ผลงาน  ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งปัจจุบนั  (ยอ้นหลงั  5 ปี) 

  1.  ผลท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ 

  1. ผลงานนกัเรียน เช่น  ช้ินงาน  

  2. เกียรติบตัรผลงานนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัผลการเรียนดี 

  2.  ผลท่ีเกิดจากการพฒันาวิชาการ 

  1. วิจยัในชั้นเรียน 

  2. แผนจดัการเรียนการสอน 

  3. ส่ือการเรียนการสอน 

  3.  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

  1. นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถนาํไปใชใ้นการสอบเขา้ศึกษา

ต่อในระดบัมหาวิทยาลยัได ้

  2. นกัเรียนสามารถนาํไปและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นผูมี้คุณธรรม 

จริยธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคตได ้

  4.  ผลท่ีเกิดกบัสถานศึกษา 

  1. ทาํใหส้ถานศึกษามีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของชุมชนอยา่งกวา้งขวาง 

  2. ทาํใหส้ถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือและความไวว้างใจจากชุมชนมากข้ึน 

  3. ทาํใหส้ถานศึกษาไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ

ในสถานศึกษาแห่งน้ี 

  5.  ผลท่ีเกิดกบัชุมชน 

  1. สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพใหก้บัชุมชน 

  2. ชุมชนเกิดการพฒันาและมีความกา้วหนา้ มีความทนัสมยั มีช่ือเสียง ในดา้น

ทรัพยากรบุคคล 

  3. เกิดความรัก ความสามคัคี ปรองดอง และความสงบสุข 



  

4. มีการอนุรักษท์รัพยากรในทอ้งถ่ิน และนาํเอาภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชไ้ดอ้ยา่ง

มีคุณค่า 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒  

ผลการประเมินตนเอง 

 

ตอนท่ี ๑ ผลการประเมินตนเองตามกรอบของกคศ. 

 

 ด้านที ่1 ความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความรู ้

มีมาก   ปานกลาง มีนอ้ย 

๑. เนือ้หา ในรายวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู ้ที่สอน /   
๒. วิธีสอน ถ่ายทอดความรูเ้ชิงเนือ้หา กิจกรรม บรบิท เป้าหมายการ

เรียนรู ้ความรูพ้ืน้ฐาน การปรบัพืน้ฐาน และอปุสรรคการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียน 

 
 
/ 

  

๓. หลกัการสอน และกระบวนการเรียนรู ้ /   
๔. หลกัสตูร การออกแบบ วางแผนการใช ้ประเมิน และแนวทางการ

เรียนรูใ้นแต่ละเนือ้หา 

 
/ 

  

๕. พืน้ฐานการศกึษา หลกัการศกึษา ปรชัญาการศึกษา จิตวิทยาสงัคม 

นโยบายการศึกษา จดุมุ่งหมายการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัชาติจนถึง

ระดบัหลกัสตูร 

 
 
/ 

  

๖. การจดัการศกึษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลาย

ของผูเ้รียน 

 
/ 

 
 

 

๗. ทฤษฎีการเรียนรู ้และจิตวิทยาการเรียนรู ้ /   
๘. การใชเ้ทคโนโลยี และสื่อนวตักรรมเพื่อการเรียนรู ้ /   



  

๙. การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ /   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดานท่ี 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 

 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความสามารถ 

ทาํไดดี้ พอใช ้ ไม่ค่อยได้

ทาํ 

1.การสรา้งและหรือพฒันาหลกัสตูร /   
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ /   
3. การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู ้ /   
4. กลยทุธใ์นการจดัการเรียนรู ้ /   
5. การสรา้งและการพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศกึษาและ

แหลง่เรียนรู ้

/  
 

 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ /   
 

  ดานท่ี 3  ความเปนครู 

 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความเป็นครู 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง

ปรบัปรุง 

๑. ยดึมั่น ผกูพนั ศรทัธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน /   
๒. มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ทัง้

กาย วาจา และจิตใจ ดาํรงตนใหเ้ป็นที่เคารพ ศรทัธา และน่าเชื่อถือทัง้

 
 

  



  

ใน และนอกสถานศกึษา / 
๓. ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู /   
๔. มีวินยัและการรกัษาวินยั /   
๕. เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู ้ปรบัปรุง และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ใหม้ีความรูค้วามชาํนาญในวิชาชีพ เพิ่มขึน้ 

 
/ 

  

๖. ปฏิบติัตนโดยนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ /   
๗. มีทศันคติท่ีดีต่อบา้นเมือง /   
 

 

ตอนท่ี ๒ ผลการประเมินศักยภาพของผูเรียนในสถานศึกษาตามจุดเนนของสพฐ. 

รายการศกัยภาพผูเ้รียนตามจดุเนน้ ระดบัศกัยภาพ 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง

ปรบัปรุง 

1. ดา้นอ่านออก อ่านคลอ่ง เขียนได ้เขียนคล่อง   /  
2. ดา้นคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง   /  
3. ดา้นการคิดขัน้พืน้ฐาน   /  
4. ดา้นการคิดขัน้สงู   /  
5. ดา้นการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคต์ามช่วงวยั /   
6. ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  /  
7. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ /   
8. ดา้นการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง   /  
9. ดา้นใฝ่เรียนรู ้  /  
10. ดา้นใฝ่ดี  /   
11. ดา้นทกัษะชีวิต  /   
12. ดา้นอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทาํงาน   /  
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํใหส้ถานศึกษา 

ตอนท่ี 3  ผลการประเมินศาสตรการสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 

 

รายการศกัยภาพผูเ้รียนตามจดุเนน้ ระดบัศกัยภาพ 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง

ปรบัปรุง 

1 การสอนในศตวรรษที่ 21 /   
2 การแกปั้ญหาผูเ้รียน     /   
3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจดัการเรียนรู ้ /   
4 การจดัการชัน้เรียน /   
5 การวิจยัพฒันาการเรียนการสอน/ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ      /  
6 การพฒันาหลกัสตูร /   
7 สะเต็มศกึษา(STEM Education)      /  
8 การใชส้ื่อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู ้ /   
9 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้    /   
10 การออกแบบการเรียนรู ้ /   
 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  



  

  ตอ้งพฒันาดา้นการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการของกลุม่สาระการงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๓ 

แผนการพัฒนาตนเอง 

 

1. อันดับความสำคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

 (ใหใ้สห่มายเลขเรียงตามลาํดบัความสาํคญัของสมรรถนะท่ีจะพฒันา 

(  5   ) การสอนในศตวรรษท่ี 21 

(   9  ) การแกปั้ญหาผูเ้รียน     

(  4   )  จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจดัการเรียนรู ้

(   8  )  การจดัการชัน้เรียน 

(  6   )  การวิจยัพฒันาการเรียนการสอน/ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ     

(   7  ) การพฒันาหลกัสตูร 

( 10  ) สะเต็มศึกษา(STEM Education)     

(  3   ) การใชส้ื่อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู ้

(   2  ) การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้    

(   1  ) การออกแบบการเรียนรู ้

 

2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 



  

 วิธีการท่ี ๑  ภาควิชาการ ซึ่งจะเป็นการศกึษาหาความรูใ้นเนือ้หาที่จะไดใ้ชใ้นหอ้งเรียนจรงิๆ โดย

ยดึหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นหลกั เป็นความรูใ้หม่ท่ีเกิดจากการประยกุตค์วามรูเ้ชิง

วิชาการสู่การปฏิบติัจรงิในหอ้งเรียน ประเด็นในการพฒันาครอบคลมุทัง้เรื่อง หลกัสตูร การเรียนการสอน 

สื่อ การวดัผล และการวิจยั เชื่อมโยงยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี และเปา้หมายผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑ หรือ

แผนการศกึษา พ.ศ. 2560-2579   

 วิธีการท่ี ๒ ภาคปฏิบัติการ จะเน้นใหไ้ดร้บัการสรา้งความเขา้ใจแบบเขม้  การเรียนรูท่ี้เกิดจาก

การคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์คิดขัน้สงู ดว้ยการทบทวนความรู ้(Review) การสะทอ้นคิด (Reflection) และ

การถอดบทเรียน (AAR) ดว้ยกิจกรรมการสรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูท่ีเข้ารบัการพัฒนาและกับคณะ

วิทยากร เป็นกลุ่มย่อย มีวิทยากรประจาํกลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่งจะดูแลผูเ้ขา้รบัการพัฒนาใหไ้ด้ฝึกทักษะการ

ออกแบบเสน้ทางคุณภาพผูเ้รียนสอดคล้องกับหลักสูตร/เป้าหมายศตวรรษท่ี ๒๑ ไดอ้อกแบบเสน้ทาง

กระบวนการเรียนรูอ้ย่างไรก่อนสรา้งนวตักรรม และแสดงถึงมีวิธีการวดัผล/สะทอ้นผลหลงัจากนาํไปใชก้ับ

ผูเ้รียนเพื่อยอ้นกลบันาํมาปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนต่อไป  

 วิธีการท่ี ๓ ภาคนิทรรศการ จะเป็นการศึกษาจากกรณีตวัอย่างการปฏิบติั/สื่อ-นวตักรรมท่ีดี ท่ี

ผ่านการบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบติัสู่การพฒันานกัเรียนจริง มีการสาธิตแนวปฏิบติั/สื่อ-นวตักรรมท่ีดี 

และฝึกนาํสื่อ/วิธีปฏิบติั/นวตักรรมตวัอย่าง ไปวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ถอดบทเรียน เพื่อประกอบการเขียนเคา้

โครงการพฒันากระบวนการ/สื่อ/นวตักรรมนัน้ๆ ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นว่าจะมีผลสาํเรจ็อย่างยั่งยืน  

  วิธีการท่ี ๔ การสรา้งชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ – ไดร้่วมสรา้งการเรียนรูใ้นระหว่างการฝึกอบรม

ดว้ยการเรียนรูจ้ากคู่พัฒนา (Buddy) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Share and Learn) ในกลุ่มย่อย การสะทอ้น

คิด (Reflection) การถอดบทเรียน (AAR) และการ Coaching & Mentoring จาก Mentor/Expert เพื่อให้

สามารถสรา้งสรรค์ สรุปองค์ความรูท่ี้ผสมผสานระหว่างองค์ความรูจ้ากทฤษฎี และองค์ความรูจ้าก

ประสบการณส์ู่การปฏิบติัในชัน้เรียนได ้โดยทาํงานร่วมกบัคณะวิทยากรหลงัการอบรมผ่านระบบออนไลน ์

ดว้ยกระบวนการชมุชนการเรียนรูวิ้ชาชีพ (PLC) อย่างต่อเน่ือง  

 

3. ระยะเวลาในการพัฒนา 

 เริ่มตน้  16 พฤษภาคม 2564   สิน้สดุ  31 มีนาคม 2565 

 

4. การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

 1) ขอรบัการสนบัสนนุดา้นงบประมาณจากโครงการพฒันาครูแบบครบวงจร 10,000 บาท 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 



  

 5.1 ผลลพัทท์ี่คาดหวงั 

 ดา้นความรู ้: เกิดการเรียนรู ้นาํผลการพฒันาสู่การเปลี่ยนแปลงผูเ้รียน และนาํประสบการณเ์ขา้

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ก่เพื่อนรว่มวิชาชีพ จนเกิดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการเขา้รว่มชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ

ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

  ทกัษะ : มีความสามารถบรูณาการความรูสู้่การปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ สรา้งนวตักรรมจากการปฏิบติัท่ีสง่ผลต่อคณุภาพของผูเ้รียน และสร้างนวัตกรรมทีไ่ด้จากการ

เข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและพฒันานวตักรรมใหเ้ป็นตน้แบบการเรียนรูแ้ก่เพื่อนรว่ม

วิชาชีพ 

  ความเป็นครู  : เขา้รว่มชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ สรา้งเครือข่ายชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

สรา้งวฒันธรรมทางการเรียนรูใ้นสถานศกึษา และเป็นผูน้าํการเปลี่ยนแปลงต่อวงวิชาชีพ  

 5.2 ผลการนำไปใชในการพัฒนางาน 

   คือการนาํความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัการพฒันาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังานจรงิในหอ้งเรียนของตนเอง ดงันี ้

    (1) นาํเสนอแผนการจดักิจกรรมแบบคู่พฒันา (Buddy) 1 แผน จดัใหเ้พื่อนครู หรือ

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ หรือรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ใหข้อ้เสนอแนะ (Comment) แลว้นาํไปปรบัปรุงแผนการ

จดักิจกรรมใหม่ จากนัน้จึงรายงานผ่านไลนก์ลุม่ของหน่วยพฒันา (นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู เพื่อใหวิ้ทยากร

หลกั/วิทยากรพี่เลีย้ง ใหก้าร Coaching  

  (2) นาํแผนการจดักิจกรรมที่ปรบัใหม่แลว้ ไปสอนจรงิในหอ้งเรียน โดยมีเพื่อนครู หรือ

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ หรือรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ไปเย่ียมชัน้เรียน  ถ่ายภาพ หรือคลิปการสอน ที่เห็นภาพ

การเย่ียมชัน้เรียน ภาพการจดักิจกรรมตามขัน้ตอนในแผนการจดักิจกรรม และภาพผลงานการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียน จากนัน้นาํมาถอดบทเรียนรว่มกบัผูเ้ย่ียมชัน้เรียน สง่ขอ้มลูผ่านระบบออนไลน ์ (Line/ facebook) 

   5.3 การสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC Online เครือขายระดับชาติ  

  หลงัจากเขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูรท่ีสถาบนัครุุพฒันาอนมุติัแลว้ จะเขา้ร่วมปฏิบติัการ

กิจกรรมการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) เครือข่ายระดบัชาติ  ซึ่งจะไดป้ฏิบติักิจกรรมสรา้งชมุชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพรว่มกบัสมาชิกจากทั่วประเทศ กลุม่ละ 8-10 คน/ครัง้ ในระยะเวลาละ ๓ เดือน ตามขัน้ตอน

กิจกรรม PLC ๗ ขัน้  ภายใตก้ารกาํกบัดแูลตลอดการปฏิบติักิจกรรมและเติมเต็มความรูท้างวิชาการไป

พรอ้มกนัของ Mentor & Expert เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายตามตวัชีว้ดัการมีสว่นรว่มในชมุชนวิชาชีพของ  

ก.ค.ศ. ซึ่งสมาชิกสามารถนบัเป็นชั่วโมงการปฏิบติังานโดยมีรอ่งรอยหลกัฐานการปฏิบติักิจกรรมเพื่อให้

หน่วยพฒันาครู (นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู รบัรองชั่วโมง PLC เพื่อใชเ้ป็นรอ่งรอยในการบนัทกึในระบบ

บนัทกึ (Logbook) ของ กคศ. ไดใ้นอนาคต 



  

                           ลงชือ่.................................................... 

(นางพวงทอง  อินทชยัศรี) 

ผูจ้ดัทาํแผนพฒันาตนเอง 

 

ความเหน็ของผู้บังคับบัญชา 

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

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

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

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

 

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

(  นายณฎัฐยศ  ป่าหลวง) 

                ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

6. ประวัติการเขา้รับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ทีผ่่านมา) 

ลาํดับที ่ เร่ือง หน่วยงาน จาํนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

1 อบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรูต้ามโครงการพฒันา

ครูผูส้อน 3 สิงหาคม 2557 

ศนูยพ์ฒันาการ

เรียนรู ้กลุม่สาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

จงัหวดัลาํพนู 

8  

2 อบรม “การพฒันาศกัยาภาพครูและ

บคุลากรทางการศึกษาในการบรูณาการ 

เรื่อง พลงังาน ระดบั 2” 13-14 มิ.ย. 2558 

สาํนกังานนโยบาย

และแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

16  

3 เขา้รว่มประชมุนาํเสนอผลงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ตามโครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์28 พ.ค. 2559 

เครือข่ายสง่เสรมิ

ประสิทธิภาพการ

จดัการ

มธัยมศกึษา

8  



  

จงัหวดัลาํพนู 

4 อบรมปฏิบติัการการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ

การสื่อสารศตวรรษที่ 21  5-6 ส.ค. 2559 

สพม.เขต 35 16  

5 ประชมุเชิงปฏิบติัการครูโรงเรียนศนูย์

ฝึกอบรมและใหค้าํปรกึษา STEM 

Education  27 ก.ย. 2559 

สพฐ. และ สพม.

เขต 35 

8  

6 อบรมหลกัสตูรการพฒันาครูสะเต็มศกึษา

ดว้ยระบบทางไกล โครงการบรูณาการสะ

เต็มศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

26-28 เม.ย. 2560  

สสวท. 12  

7 อบรมหลกัสตูรเทคนิคการใชค้าํถาม

พฒันาการคิดของผูเ้รียน ตามโครงการ

อบรมเพื่อพฒันาครูประจาํการ ประจาํปี 

2560 2-16 ก.ย. 2560 

มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

18  

8 อบรมเชิงปฏิบติัการการเรียนรูสู้ก่ารปฏิบติั 

Active Learning ตามกรอบแนวคิด 

ยทุธศาสตรแ์ละทิศทางการพฒันา

สถานศึกษาใหม้ีคณุภาพสูม่าตรฐานสากล

เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  O-

NET และ PISA เพื่อสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0  

10 ก.พ. 2561 

พว. 8  

9 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาสื่อ ICT สู่

หอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์

4 พ.ค. 2561 

ศนูยพ์ฒันาการ

เรียนรูก้ลุม่สาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์จ.

8  



  

ลาํพนู 

10 อบรมแกนนาํ อย.นอ้ย  

24 ส.ค. 2561 

โรงเรียนป่าตาล

บา้นธิพิทยา 

8  

11 สถานการณพ์ลงังานไฟฟ้าและพลงังาน

ทางเลือกของประเทศไทย 

25 ต.ค.2562 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

8  

12 สถาบนัพระมหากษัตรยิก์บัประเทศไทย 

24 พ.ย.2562 

สพม.เขต 35 8  

13 การอบรมครูเพื่อเพิ่มองคค์วามรูก้ลุม่สาระ

การเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์

22 ก.พ.2563 

สสวท. 8  

14 การจดัการเรียนการสอนทางไกลใน

สถานการณแ์พรร่ะบาดของโควิด 19 

7 พ.ค. 2563 

สพฐ. 8  

15 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัโควิด 19 

19 พ.ค.2563 

สพม.เขตลาํปาง 

ลาํพนู 

8  

16 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

24 มิ.ย.2563 

สพม.เขตลาํปาง 

ลาํพนู 

8  

17 การประกนัคณุภาพการศึกษา 

24 มิ.ย. 2563 

สพม.เขตลาํปาง 

ลาํพนู 

8  

18 โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 

24 มิ.ย.2563 

สพม.เขตลาํปาง 

ลาํพนู 

8  



  

19 การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิ้ธีปฏิบติัที่เป็นเลิศ 

5 มี.ค.2564 

ศนูยพ์ฒันาจดัการ

เรียนรูก้ลุม่สาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตรฯ์ จ.

ลาํพนู 

8  

20 การอบรมทาํแบบทดสอบออนไลนโ์ดยใช ้

Appication Goole From 

6 ส.ค.2564 

โรงเรียนป่าตาล

บา้นธิพิทยา 

8  

21 การจดัการเรียนการสอนออนไลนด์ว้ย 

Google Classroom 

13 ส.ค.2564 

โรงเรียนป่าตาล

บา้นธิพิทยา 

8  

22 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการ

เรียนรูรู้ปแบบออนไลน ์

14-15 ส.ค. 2564 

สพฐ. 15  

23 การจดัทาํสารสนเทศและระบบดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

21 ก.พ.2565 

สพป.เพชรบรูณ ์

เขต 3 

8  

24 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

24 ก.พ.2565 

สพป.เพชรบรูณ ์

เขต 3 

8  

25 กระบวนการสอนตามแนวคิด BBL 

25 ก.พ. 2565 

สพป.เขียงใหม่ 

เขต2 

8  

26 การใชม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั 

15 ก.พ.2565 

สพฐ. 8  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

ความตองการในการพัฒนา (กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) 

1.หลักสูตรใดท่ีทานตองการพัฒนา 

ลำดับท่ี 

1 

เทคนิตการ

จัดการเรียน

การสอน 

 

 

2.เพราะเหตุใดทานจึงตองการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  

   ตอ้งการนาํมาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

3.ทานคาดหวังส่ิงใดจากการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 

  ทำใหมีเทตนิคการสอนแบบใหมท่ีสนองตอโลกทัศนในปจจุบัน 

   

4.ทานจะนำความรูจากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของทานอยางไร 

 นาํความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจากการพฒันาการฝึกอบรมไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจรงิใน

การจดัการเรียนการสอนของตนเอง รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัเพื่อนร่วมวิชาชีพในอนัที่จะปรบัปรุงการ

เรียนรู ้และการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่องต่อไป 



  

 

 

 

 

 


