
  

 
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

(Individual Development Plan-ID Plan) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

โดย 
 

ชื่อ นางพวงทอง  อินทชัยศรี 
ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียน ป่าตาลบ้านธิพิทยา 
    สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

ค าน า 
 

 ตามท่ี ก.ค.ศ.ไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพฒันาตนเองและวชิาชีพครู (ว๒๒/

๒๕๖๐) เม่ือวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอ้ ๑. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยใหป้ระเมินตนเองตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้ง

จดั ท าแผนการพฒันาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วนราชการก าหนด และเขา้รับการพฒันาตาม

แผนอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลกัสูตรคูปอง ครูจะตอ้งประเมินตนเอง 

จดัท าแผนพฒันาตนเอง เพื่อใหผู้บ้ริหารอนุมติัหลกัสูตร ตาม ID Plan  

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้ าเนินการโครงการพฒันาครูแบบครบ

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 ส าหรับการอบรมพฒันาตนเองในหลกัสูตรท่ีสถาบนัคุรุ

พฒันารับรองและ สพฐ.คดัเลือกหลกัสูตรการพฒันา 

 ส าหรับปีงบประมาณ 2564 น้ี ก  าหนดการเร่ิมใหค้รูแสดงความตอ้งการพฒันาตนเองใน

หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาตนเอง (ID Plan) ในระหวา่งวนัท่ี 25 เมษายน – 2 

พฤษภาคม 2564 และเร่ิมเขา้รับการอบรมตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน -16 กนัยายน 2564  ซ่ึงใน

ระหวา่งน้ี จะมีแนวปฏิบติัของครูผุส้อน ผุบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

หน่วยพฒันาตามแนวทางท่ี สพฐ.ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ช่ือ (นาง) พวงทอง  ช่ือสกลุ  อินทชยัศรี 

ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา 

O  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วชิาเอก เคมี 

O  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วชิาเอก.......................................................................................... 

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

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

อายุราชการจนถึงปัจจุบัน   34 ปี  9  เดือน 

เงินเดือน อนัดบั คศ. 3 อตัราเงินเดือน 61,720 บาท 

สถานทีท่ างาน 

1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา  

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

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

2. วชิา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีท่ าการสอน   

 วทิยาศาสตร์ / สาขาเคมี / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. จ านวนช่ัวโมงการปฏบิตัิงาน  

 3.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน 15 ชัว่โมง 

 3.2 ชัว่โมงสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 25 ชัว่โมง 
 3.3 ชัว่โมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  40 ชัว่โมง 
 3.4 ชัว่โมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ 40 ชัว่โมง 

4. ผลงาน  ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งปัจจุบนั  (ยอ้นหลงั  5 ปี) 

  1.  ผลท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ 

  1. ผลงานนกัเรียน เช่น  ช้ินงาน  



  

  2. เกียรติบตัรผลงานนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัผลการเรียนดี 

  2.  ผลท่ีเกิดจากการพฒันาวชิาการ 

  1. วจิยัในชั้นเรียน 

  2. แผนจดัการเรียนการสอน 

  3. ส่ือการเรียนการสอน 

  3.  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

  1. นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถน าไปใชใ้นการสอบเขา้ศึกษา

ต่อในระดบัมหาวทิยาลยัได ้

  2. นกัเรียนสามารถน าไปและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั เป็นผูมี้คุณธรรม 

จริยธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคตได ้

  4.  ผลท่ีเกิดกบัสถานศึกษา 

  1. ท าใหส้ถานศึกษามีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของชุมชนอยา่งกวา้งขวาง 

  2. ท าใหส้ถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือและความไวว้างใจจากชุมชนมากข้ึน 

  3. ท าใหส้ถานศึกษาไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ

ในสถานศึกษาแห่งน้ี 

  5.  ผลท่ีเกิดกบัชุมชน 

  1. สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพใหก้บัชุมชน 

  2. ชุมชนเกิดการพฒันาและมีความกา้วหนา้ มีความทนัสมยั มีช่ือเสียง ในดา้น

ทรัพยากรบุคคล 

  3. เกิดความรัก ความสามคัคี ปรองดอง และความสงบสุข 

4. มีการอนุรักษท์รัพยากรในทอ้งถ่ิน และน าเอาภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชไ้ดอ้ยา่ง

มีคุณค่า 

 

 

 

 



  

 
ส่วนที่ ๒  

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตอนที่ ๑ ผลการประเมินตนเองตามกรอบของกคศ. 
 
 ด้านที ่1 ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิานในหนา้ท่ี 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความรู ้

มีมาก   ปานกลาง มีนอ้ย 

๑. เนือ้หา ในรายวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู ้ท่ีสอน /   

๒. วิธีสอน ถ่ายทอดความรูเ้ชิงเนือ้หา กิจกรรม บรบิท เปา้หมายการ
เรียนรู ้ความรูพื้น้ฐาน การปรบัพืน้ฐาน และอปุสรรคการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

 

 

/ 

  

๓. หลกัการสอน และกระบวนการเรียนรู ้ /   

๔. หลกัสตูร การออกแบบ วางแผนการใช ้ประเมิน และแนวทางการ
เรียนรูใ้นแตล่ะเนือ้หา 

 

/ 

  

๕. พืน้ฐานการศกึษา หลกัการศกึษา ปรชัญาการศกึษา จิตวิทยาสงัคม 
นโยบายการศกึษา จดุมุง่หมายการจดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัชาตจินถึง
ระดบัหลกัสตูร 

 

 

/ 

  

๖. การจดัการศกึษาแบบรวม และการตอบสนองตอ่ความหลากหลาย
ของผูเ้รียน 

 

/ 

 

 

 

๗. ทฤษฎีการเรียนรู ้และจิตวิทยาการเรียนรู ้ /   

๘. การใชเ้ทคโนโลยี และส่ือนวตักรรมเพื่อการเรียนรู ้ /   

๙. การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ /   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความสามารถ 

ท าไดดี้ พอใช ้ ไมค่อ่ยได้
ท า 

1.การสรา้งและหรือพฒันาหลกัสตูร /   

2. การออกแบบหนว่ยการเรียนรู ้ /   

3. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้ /   

4. กลยทุธใ์นการจดัการเรียนรู ้ /   

5. การสรา้งและการพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศกึษาและ

แหลง่เรียนรู ้

/  

 

 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ /   

 

  ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความเป็นครู 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง
ปรบัปรุง 

๑. ยดึมั่น ผกูพนั ศรทัธาในวิชาชีพ และทุม่เทเพ่ือการเรียนรูข้องผูเ้รียน /   

๒. มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ทัง้

กาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนใหเ้ป็นท่ีเคารพ ศรทัธา และนา่เช่ือถือทัง้

ใน และนอกสถานศกึษา 

 

 

/ 

  

๓. ปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู /   

๔. มีวินยัและการรกัษาวินยั /   

๕. เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู ้ปรบัปรุง และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

ใหมี้ความรูค้วามช านาญในวิชาชีพ เพิ่มขึน้ 

 

/ 

  

๖. ปฏิบตัตินโดยน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ /   

๗. มีทศันคตท่ีิดีตอ่บา้นเมือง /   
 

 



  

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของสพฐ. 
รายการศกัยภาพผูเ้รียนตามจดุเนน้ ระดบัศกัยภาพ 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง
ปรบัปรุง 

1. ดา้นอา่นออก อ่านคลอ่ง เขียนได ้เขียนคล่อง   /  

2. ดา้นคดิเลขเป็น คิดเลขคล่อง   /  

3. ดา้นการคดิขัน้พืน้ฐาน   /  

4. ดา้นการคดิขัน้สงู   /  

5. ดา้นการส่ือสารอยา่งสรา้งสรรคต์ามชว่งวยั /   

6. ดา้นการใชภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ)  /  

7. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ้ /   

8. ดา้นการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง   /  

9. ดา้นใฝ่เรียนรู ้  /  

10. ดา้นใฝ่ดี  /   

11. ดา้นทกัษะชีวิต  /   

12. ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมั่นในการศกึษาและการท างาน   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ท าใหส้ถานศึกษา 
ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 

รายการศกัยภาพผูเ้รียนตามจดุเนน้ ระดบัศกัยภาพ 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง
ปรบัปรุง 

1 การสอนในศตวรรษท่ี 21 /   

2 การแกปั้ญหาผูเ้รียน     /   

3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจดัการเรียนรู ้ /   

4 การจดัการชัน้เรียน /   

5 การวิจยัพฒันาการเรียนการสอน/ชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพ      /  

6 การพฒันาหลกัสตูร /   

7 สะเตม็ศกึษา(STEM Education)      /  

8 การใชส่ื้อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู ้ /   

9 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้    /   

10 การออกแบบการเรียนรู ้ /   
 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  
  ตอ้งพฒันาดา้นการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการของกลุม่สาระการงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่ ๓ 
แผนการพัฒนาตนเอง 

 
1. อันดับความส าคัญ / สมรรถนะที่จะพัฒนา 
 (ใหใ้สห่มายเลขเรียงตามล าดบัความส าคญัของสมรรถนะท่ีจะพฒันา 

(  5   ) การสอนในศตวรรษท่ี 21 

(   9  ) การแกปั้ญหาผูเ้รียน     

(  4   )  จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจดัการเรียนรู ้

(   8  )  การจดัการชัน้เรียน 

(  6   )  การวิจยัพฒันาการเรียนการสอน/ชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพ     

(   7  ) การพฒันาหลกัสตูร 

( 10  ) สะเตม็ศกึษา(STEM Education)     

(  3   ) การใชส่ื้อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู ้

(   2  ) การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้    

(   1  ) การออกแบบการเรียนรู ้

 
2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 
 วิธีการท่ี ๑  ภาควิชาการ ซึ่งจะเป็นการศกึษาหาความรูใ้นเนือ้หาท่ีจะไดใ้ชใ้นหอ้งเรียนจรงิๆ โดย

ยดึหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นหลกั เป็นความรูใ้หม่ท่ีเกิดจากการประยกุตค์วามรูเ้ชิง

วิชาการสู่การปฏิบตัจิรงิในหอ้งเรียน ประเดน็ในการพฒันาครอบคลมุทัง้เรื่อง หลกัสตูร การเรียนการสอน 

ส่ือ การวดัผล และการวิจยั เช่ือมโยงยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และเปา้หมายผูเ้รียนในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือ

แผนการศกึษา พ.ศ. 2560-2579   

 วิธีการท่ี ๒ ภาคปฏิบตัิการ จะเนน้ใหไ้ดร้บัการสรา้งความเขา้ใจแบบเขม้  การเรียนรูท่ี้เกิดจาก
การคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์คิดขัน้สงู ดว้ยการทบทวนความรู ้(Review) การสะทอ้นคิด (Reflection) และ
การถอดบทเรียน (AAR) ดว้ยกิจกรรมการสรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูท่ีเข้ารบัการพัฒนาและกับคณะ
วิทยากร เป็นกลุ่มย่อย มีวิทยากรประจ ากลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่งจะดูแลผูเ้ขา้รบัการพัฒนาให้ไดฝึ้กทักษะการ
ออกแบบเสน้ทางคุณภาพผูเ้รียนสอดคล้องกับหลักสูตร/เป้าหมายศตวรรษท่ี ๒๑ ไดอ้อกแบบเส้นทาง
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างไรก่อนสรา้งนวตักรรม และแสดงถึงมีวิธีการวดัผล/สะทอ้นผลหลงัจากน าไปใชก้ับ
ผูเ้รียนเพ่ือยอ้นกลบัน ามาปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนตอ่ไป  



  

 วิธีการท่ี ๓ ภาคนิทรรศการ จะเป็นการศึกษาจากกรณีตวัอย่างการปฏิบตัิ/ส่ือ-นวตักรรมท่ีดี ท่ี
ผา่นการบรูณาการทฤษฎีและการปฏิบตัสิู่การพฒันานกัเรียนจริง มีการสาธิตแนวปฏิบตัิ/ส่ือ-นวตักรรมท่ีดี 
และฝึกน าส่ือ/วิธีปฏิบตั/ินวตักรรมตวัอยา่ง ไปวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ถอดบทเรียน เพ่ือประกอบการเขียนเคา้
โครงการพฒันากระบวนการ/ส่ือ/นวตักรรมนัน้ๆ ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นว่าจะมีผลส าเรจ็อยา่งยั่งยืน  
  วิธีการท่ี ๔ การสรา้งชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ – ไดร้ว่มสรา้งการเรียนรูใ้นระหวา่งการฝึกอบรม
ดว้ยการเรียนรูจ้ากคูพ่ฒันา (Buddy) การแลกเปล่ียนเรียนรู ้(Share and Learn) ในกลุ่มย่อย การสะทอ้น
คิด (Reflection) การถอดบทเรียน (AAR) และการ Coaching & Mentoring จาก Mentor/Expert เพ่ือให้
สามารถสรา้งสรรค ์สรุปองคค์วามรูท่ี้ผสมผสานระหว่างองคค์วามรูจ้ากทฤษฎี และองคค์วามรูจ้าก
ประสบการณส์ู่การปฏิบตัิในชัน้เรียนได ้โดยท างานรว่มกบัคณะวิทยากรหลงัการอบรมผ่านระบบออนไลน ์
ดว้ยกระบวนการชมุชนการเรียนรูว้ิชาชีพ (PLC) อยา่งตอ่เน่ือง  
 

3. ระยะเวลาในการพัฒนา 
 เริ่มตน้  16 พฤษภาคม 2564   สิน้สดุ  31 มีนาคม 2565 

 
4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 1) ขอรบัการสนบัสนนุดา้นงบประมาณจากโครงการพฒันาครูแบบครบวงจร 10,000 บาท 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผลลพัทท่ี์คาดหวงั 
 ดา้นความรู ้: เกิดการเรียนรู ้น าผลการพฒันาสู่การเปล่ียนแปลงผูเ้รียน และน าประสบการณเ์ขา้
แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ก่เพ่ือนรว่มวิชาชีพ จนเกิดองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการเขา้รว่มชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
  ทกัษะ : มีความสามารถบรูณาการความรูสู้่การปฏิบตั ิโดยมุง่เนน้การพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ สรา้งนวตักรรมจากการปฏิบตัท่ีิสง่ผลตอ่คณุภาพของผูเ้รียน และสร้างนวัตกรรมทีไ่ด้จากการ
เข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและพฒันานวตักรรมใหเ้ป็นตน้แบบการเรียนรูแ้ก่เพ่ือนรว่ม
วิชาชีพ 
  ความเป็นครู  : เขา้รว่มชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ สรา้งเครือข่ายชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
สรา้งวฒันธรรมทางการเรียนรูใ้นสถานศกึษา และเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลงตอ่วงวิชาชีพ  
 5.2 ผลการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
   คือการน าความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัการพฒันาระหว่างการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบตังิานจรงิในหอ้งเรียนของตนเอง ดงันี ้



  

    (1) น าเสนอแผนการจดักิจกรรมแบบคูพ่ฒันา (Buddy) 1 แผน จดัใหเ้พ่ือนครู หรือ
หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ หรือรองผูอ้  านวยการโรงเรียน ใหข้อ้เสนอแนะ (Comment) แลว้น าไปปรบัปรุงแผนการ
จดักิจกรรมใหม ่จากนัน้จงึรายงานผา่นไลนก์ลุม่ของหนว่ยพฒันา (นิตบิคุคล) หจก.เพ่ือครู เพ่ือใหว้ิทยากร
หลกั/วิทยากรพ่ีเลีย้ง ใหก้าร Coaching  
  (2) น าแผนการจดักิจกรรมท่ีปรบัใหมแ่ลว้ ไปสอนจรงิในหอ้งเรียน โดยมีเพ่ือนครู หรือ
หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ หรือรองผูอ้  านวยการโรงเรียน ไปเย่ียมชัน้เรียน  ถ่ายภาพ หรือคลิปการสอน ท่ีเห็นภาพ
การเย่ียมชัน้เรียน ภาพการจดักิจกรรมตามขัน้ตอนในแผนการจดักิจกรรม และภาพผลงานการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน จากนัน้น ามาถอดบทเรียนรว่มกบัผูเ้ย่ียมชัน้เรียน สง่ขอ้มลูผา่นระบบออนไลน ์ (Line/ facebook) 
   5.3 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC Online เครือข่ายระดับชาติ  

  หลงัจากเขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูรท่ีสถาบนัครุุพฒันาอนมุตัิแลว้ จะเขา้รว่มปฏิบตักิาร

กิจกรรมการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) เครือขา่ยระดบัชาติ  ซึ่งจะไดป้ฏิบตักิิจกรรมสรา้งชมุชนการเรียนรู้

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

กิจกรรม PLC ๗ ขัน้  ภายใตก้ารก ากบัดแูลตลอดการปฏิบตักิิจกรรมและเตมิเตม็ความรูท้างวิชาการไป

พรอ้มกนัของ Mentor & Expert เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายตามตวัชีว้ดัการมีสว่นรว่มในชมุชนวิชาชีพของ  

ก.ค.ศ. ซึ่งสมาชิกสามารถนบัเป็นชั่วโมงการปฏิบตังิานโดยมีรอ่งรอยหลกัฐานการปฏิบตักิิจกรรมเพื่อให้

หนว่ยพฒันาครู (นิตบิคุคล) หจก.เพ่ือครู รบัรองชั่วโมง PLC เพ่ือใชเ้ป็นรอ่งรอยในการบนัทกึในระบบ

บนัทกึ (Logbook) ของ กคศ. ไดใ้นอนาคต 

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

(นางพวงทอง  อินทชยัศรี) 

ผูจ้ดัท าแผนพฒันาตนเอง 

 

ความเหน็ของผู้บังคับบัญชา 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
(  นายณฎัฐยศ  ป่าหลวง) 

                ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 



  

6. ประวัตกิารเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ทีผ่่านมา) 

ล าดับที ่ เร่ือง หน่วยงาน จ านวน
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

1 อบรมเชิงปฏิบตักิารการพฒันาการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรูต้ามโครงการพฒันา

ครูผูส้อน 3 สิงหาคม 2557 

ศนูยพ์ฒันาการ

เรียนรู ้กลุม่สาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

จงัหวดัล าพนู 

8  

2 อบรม “การพฒันาศกัยาภาพครูและ

บคุลากรทางการศกึษาในการบรูณาการ 

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

ส านกังานนโยบาย

และแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

16  

3 เขา้รว่มประชมุน าเสนอผลงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู ้ตามโครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์28 พ.ค. 2559 

เครือข่ายสง่เสรมิ

ประสิทธิภาพการ

จดัการ

มธัยมศกึษา

จงัหวดัล าพนู 

8  

4 อบรมปฏิบตัิการการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือ

การส่ือสารศตวรรษท่ี 21  5-6 ส.ค. 2559 

สพม.เขต 35 16  

5 ประชมุเชิงปฏิบตักิารครูโรงเรียนศนูย์

ฝึกอบรมและใหค้  าปรกึษา STEM 

Education  27 ก.ย. 2559 

สพฐ. และ สพม.

เขต 35 

8  

6 อบรมหลกัสตูรการพฒันาครูสะเตม็ศกึษา

ดว้ยระบบทางไกล โครงการบรูณาการสะ

เตม็ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

26-28 เม.ย. 2560  

สสวท. 12  



  

7 อบรมหลกัสตูรเทคนิคการใชค้  าถาม

พฒันาการคิดของผูเ้รียน ตามโครงการ

อบรมเพ่ือพฒันาครูประจ าการ ประจ าปี 

2560 2-16 ก.ย. 2560 

มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

18  

8 อบรมเชิงปฏิบตักิารการเรียนรูสู้ก่ารปฏิบตั ิ

Active Learning ตามกรอบแนวคิด 

ยทุธศาสตรแ์ละทิศทางการพฒันา

สถานศกึษาใหมี้คณุภาพสูม่าตรฐานสากล

เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  O-

NET และ PISA เพ่ือสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 สู่ Thailand 4.0  

10 ก.พ. 2561 

พว. 8  

9 อบรมเชิงปฏิบตักิารพฒันาส่ือ ICT สู่

หอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์

4 พ.ค. 2561 

ศนูยพ์ฒันาการ

เรียนรูก้ลุม่สาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์จ.

ล าพนู 

8  

10 อบรมแกนน า อย.นอ้ย  

24 ส.ค. 2561 

โรงเรียนป่าตาล

บา้นธิพิทยา 

8  

11 สถานการณพ์ลงังานไฟฟ้าและพลงังาน

ทางเลือกของประเทศไทย 

25 ต.ค.2562 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แหง่ประเทศไทย 

8  

12 สถาบนัพระมหากษัตรยิก์บัประเทศไทย 

24 พ.ย.2562 

สพม.เขต 35 8  

13 การอบรมครูเพ่ือเพิ่มองคค์วามรูก้ลุม่สาระ สสวท. 8  



  

การเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์

22 ก.พ.2563 

14 การจดัการเรียนการสอนทางไกลใน

สถานการณแ์พรร่ะบาดของโควิด 19 

7 พ.ค. 2563 

สพฐ. 8  

15 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัโควิด 19 

19 พ.ค.2563 

สพม.เขตล าปาง 

ล าพนู 

8  

16 การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

24 มิ.ย.2563 

สพม.เขตล าปาง 

ล าพนู 

8  

17 การประกนัคณุภาพการศกึษา 

24 มิ.ย. 2563 

สพม.เขตล าปาง 

ล าพนู 

8  

18 โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 

24 มิ.ย.2563 

สพม.เขตล าปาง 

ล าพนู 

8  

19 การแลกเปล่ียนเรียนรูว้ิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ 

5 มี.ค.2564 

ศนูยพ์ฒันาจดัการ

เรียนรูก้ลุม่สาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตรฯ์ จ.

ล าพนู 

8  

20 การอบรมท าแบบทดสอบออนไลนโ์ดยใช ้

Appication Goole From 

6 ส.ค.2564 

โรงเรียนป่าตาล

บา้นธิพิทยา 

8  

21 การจดัการเรียนการสอนออนไลนด์ว้ย 

Google Classroom 

โรงเรียนป่าตาล

บา้นธิพิทยา 

8  



  

13 ส.ค.2564 

22 อบรมเชิงปฏิบตักิารพฒันาทกัษะการจดัการ

เรียนรูรู้ปแบบออนไลน ์

14-15 ส.ค. 2564 

สพฐ. 15  

23 การจดัท าสารสนเทศและระบบดแูล

ชว่ยเหลือนกัเรียน 

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.เขียงใหม ่

เขต2 

8  

26 การใชม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั 

15 ก.พ.2565 

สพฐ. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่ 4 

ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

1.หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
ล าดับที่ 
1 

เทคนิตการ
จัดการเรียน
การสอน 

 

 
2.เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
   ตอ้งการน ามาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

3.ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
  ท าให้มีเทตนิคการสอนแบบใหม่ที่สนองต่อโลกทัศน์ในปัจจุบัน 
   
4.ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
 น าความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจากการพฒันาการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิานจรงิใน
การจดัการเรียนการสอนของตนเอง รวมแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเพ่ือนรว่มวิชาชีพในอนัท่ีจะปรบัปรุงการ
เรียนรู ้และการปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 
 
 
 
 
 


