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กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่นจุดด้อยของความ 
สามารถในการปฏิบัติงานของตน  และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของ
หน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   

ทั ้งนี้คร ูจ ึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเร ียนที ่ม ีค ุณภาพ ( Individual  
Development  Planning  :  IDP)  เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป และ เป็นการ
พัฒนาท่ีต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้  
และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

Individual Development Plan (ID Plan) คืออะไร 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ให้ความหมายของ Individual 

Development Plan (ID Plan) หมายถ ึ งการพ ัฒนาบ ุคลากรโดยย ึ ดหล ักการประ เม ินสมรรถนะ 
(Competency Based Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของ
ตนเองอย่างแท้จริง อีกท้ังจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   
             การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามุ ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง และ
มาตรฐานวิชาชีพ ท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency)  สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าท่ี หรือสมรรถนะ
ประจำสายงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกลุ ่มสาระ (Specificational  
Competency) ตามที ่  ก.ค.ศ.กำหนด   โดยย ึดหลักการประเม ินสมรรถนะ (Competency Based  
Approach) เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน 
และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของตนเอง และหน่วยงาน   
             ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน  ได้มุ่งเน้นให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแนวทางดังกล่าว  โดยเริ่มต้นจากการประเมินสมรรถนะ  การ
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะตามความต้องการของ
หน่วยงาน  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองตามระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ  สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพิ่มขึ้น และ
ส่งผลต่อผู้เรียนท่ีรับผิดชอบ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. 2551) 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนหรือบุคคล ในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลใด เป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพหรือทางการ(วิชาการ)จะเรียกว่า มีสมรรถนะ (Competency) (ความสามารถของบุคคลใน
ทุก ๆ ด้านท้ังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรมท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ท่ีสูง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปัจจุบันในวง
ราชการก็ได้นำสมรรถนะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของบุคคล ซึ่งสมรรถนะโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ 
คือ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที ่ท ุกคนต้องมีหรือปฏิบัต ิได ้ เป็น
คุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 
และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละ
ตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลท่ีดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี
ยิ่งขึ้น ตัวอย่าง สมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ตัวอย่าง สมรรถนะหลัก
ของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การส่ือสารและการจูงใจ การ
พัฒนาศักยภาพบุคคล การมีวิสัยทัศน์ 

สำหรับการพัฒนาบุคคลในอดีตท่ีผ่านมา เป็นการพัฒนาแบบเหมารวมหรือยกเข่ง หมายความว่า เมื่อ
เรื่องใดที่หน่วยงานต้องการพัฒนา ก็จะพัฒนาแบบปูพรมคือพัฒนาทุกคนไม่รู้ว่ ามีความรู้หรือไม่มี ต้องการ
หรือไม่ต้องการ เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหา แต่จะพัฒนาหมด สิ่งที่เป็นปัญหาของการพัฒนารูปแบบนี้ก็คือ



ความไม่คุ้มค่า คือผู้เข้าร่วมพัฒนาจะสนใจเฉพาะบุคคลท่ีต้องการ อยากรู้ อยากทราบเท่านั้น สำหรับกลุ่มคนท่ี
เหลือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่ต้องการ ก็จะไม่ให้ความสำคัญ ไม่สนใจ ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
ทางแก้ที ่ค ิดว ่าน ่าจะเป็นไปได้ คือ การพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล( Individual 
Development Plan: ID PLAN)โดยจะต้องผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะ ท่ีประกอบด้วย การประเมิน
ตนเอง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาร่วมประเมิน นำผลสรุปผล ว่าสมรรถนะใดท่ีจำเป็นต้องพัฒนา
และสมรรถนะใดที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนา ต่อจากนั้นนำมาจัดอันดับสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนา พร้อมให้
เหตุผลประกอบ ว่าการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวจะส่งผลต่ออะไร ต่อใคร เช่น จะส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน หน่วยงาน ชุมชน วงการวิชาชีพ หรือตนเอง เป็นต้น หลักการจัดอันดับความสำคัญ สมรรถนะท่ี
จำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาของครู คือ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก สำหรับต่อตนเองควรเป็นอันดับ
สุดท้าย 

จากนั้นนำไปสู่การเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยให้นำเสนอรูปแบบ วิธีการพัฒนาในแต่ละ
สมรรถนะ หลาย ๆ รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา พร้อมกับกำหนด ช่วงระยะเวลาท่ีจะพัฒนา(เริ่มต้น
และส้ินสุด) และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีจะขอรับการสนับสนุนในการพัฒนา 
ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนา โดยใช้ ID-PLAN จะเป็นการพัฒนาท่ีสนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และจะเป็น
การพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็น
ข้าราชการท่ีดีต่อไป  (ยืนยง  ราชวงษ์, 2551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ 

(Individual Development Planning: IDP) 
 

แผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ (Individual Development Planning: IDP) 
ครูผู้สอน นายประสิทธิ์  คำหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

 
กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 Output Outcome Impact 

1) วิเคราะห์
ผู้เรียน (CAR1) 

✓  ได้ข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล
จำนวน 505 คน 

ครูนำข้อมูล
นักเรียนเป็น
รายบุคคลมา
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมี
ความเหมาะสม
กับผู้เรียน 

ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามท่ี
คาดหวัง เรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

2) ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้อิง
มาตรฐาน 

✓  ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้อิง
มาตรฐานจำนวน 
1 แผน 

ครูนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ไป
ใช้จัดกิจกรรมได้
ตรงตามมาตรฐาน 
นักเรียนมี
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐาน 

ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามท่ี
คาดหวัง 

3) ประเมินการ
สอนของตนเอง 
(CAR2) 

✓ ✓ ได้เอกสารผลการ
ประเมินการสอน 

ทราบผลการ
จัดการเรียนรู้มี/
ไม่มีประสิทธิภาพ 
ครูนำผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนา
และหรือขยายผล
แผนการจัดการ
เรียนรู ้

การจัดการเรียนการ
สอนเกิด
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดท่ีกำหนด
ไว ้

4) ศึกษารายกรณี 
แก้ปัญหานักเรียน 
(CAR3) 

✓ ✓ ได้แบบบันทึก
การศึกษาราย
กรณี 

ครูนำผล
การศึกษาราย
กรณี ไปเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

การจัดการเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดท่ีกำหนด
ไว ้



กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 Output Outcome Impact 
5) ICT/PD/สร้าง
นวัตกรรม 
(CAR4) 

✓ ✓ ได้นวัตกรรมท่ีใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้จำนวน 1 
ช้ิน 

ครูได้นวัตกรรมไป
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้

ครูมีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้
ตามท่ีคาดหวัง 

6) การทำ 
ICT/PD/นำ
นวัตกรรมไปใช้ 

✓ ✓ ได้ทดลองการใช้
นวัตกรรม 

ครูได้ทดลองการ
ใช้นวัตกรรมท่ี
จัดทำขึ้น 

ครูสามารถพัฒนา
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 

7) การสรุปและ
รายงานการใช้
นวัตกรรม 

 ✓ ได้รายงานผลการ
ใช้นวัตกรรม
จำนวน 1 เรื่อง 

ครูได้รายงานผล
การใช้นวัตกรรม
เพื่อนำไป
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 

ครูมีข้อมูลในการ
ดำเนินงานการ
จัดการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาตนเอง 

  
การวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Planning: IDP) โรงเรียนทุ่งหัวช้าง

พิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวางแผนการพัฒนาตนเอง 2 ด้าน คือ 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้คือ 

 ด้านสมรรถนะหลัก มีการพัฒนาตนเองใน 4 ด้าน คือ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 

1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบัติงาน 

2. การบริการท่ีดี ได้แก่ 
2.1 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
2.2 ความสามารถในการให้บริการ 

3. การพัฒนาตนเอง ได้แก ่
3.1 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้ 
3.4 ความสามารถในการติดตามความเคล่ือนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้และนำความรู้ไปใช้ 

4. การทำงานเป็นทีม ได้แก่ 
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม 
4.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 

ด้านสมรรถนะประจำสายงาน มีการพัฒนาตนเองใน 5 ด้าน คือ 
1. การจัดการเรียนรู้ 

1.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนาครู 
1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ

เรียนรู ้
1.5 ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 
1.6  

2. การพัฒนาผู้เรียน 
2.1 ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
2.3 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
2.4 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย 
2.5 ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 



3. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
3.2 ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารฯ 
3.3 ความสามารถในการกำกับดูแลช้ันเรียน 

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย 
4.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
4.2 ความสามารถในการสังเคราะห์ 
4.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ 
4.4 ความสามารถในการวิจัย 

5. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
5.1 ความสามารถในการนำชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา 
5.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

นอกจากนี้ จะต้องมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะท่ีจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพ คือ 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ 
1. การมีวินัย 
2. การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 
4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู 
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการคร ู
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

---------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ นายประสิทธิ์   นามสกุล คำหล้า  
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา   

- ศษ.ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- วท.บ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- ศศ.บ ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 เข้ารับราชการวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต35 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 28,910 บาท 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ เลขท่ี 2  หมู่ท่ี 13 ตำบลล้ี อำเภอล้ี  จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์  51110 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีบ้าน  -    มือถือ  087 660 3471 

งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
1.  ครูประจำช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  โดยสอน ดังนี ้
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ช้ัน ม.4 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์ 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน ม.5 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์ 

1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน ม.6 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์ 
2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร, กิจกรรมชุมนุม, อบรมจริยธรรม ช้ัน ม.1-6   
    จำนวน  3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวมงานสอน    จำนวน 24 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานพเิศษ 
ที่ ฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ กลุ่มงาน งาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

1 งานฝ่ายบริหารวิชาการ - งานพัฒนาระบบ ICT 
- งานระบบสารสนเทศ 
- กรรมการคุมสอบกลางภาค/ปลายภาค 

2 งานฝ่ายบริหารงานบุคคล - งานดูและรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เวรวันทำ
การปกติ และเวรกลางคืน 

3 งานฝ่ายกิจการนักเรียน -ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.4/3 

 
 
 
 



ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน  
1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  ชิ้นงาน 
แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  ด้านสมรรถนะสำคัญ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน  ให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามเป้าหมายของหลักสูตร  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ  
ท้ังนี้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหา 

2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  ส่งผลให้ตนเองได้รับการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น

และผ่านประเมินพัฒนาอย่างเข้มเป็นตำแหน่ง  ครู โดยพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยใน
ตนเอง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย
มีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ    นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาส่ือ
และนวัตกรรม 

3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ ปฏิบัติจริง 

เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการส่ือสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนสามารถนำความรู้
ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้น
และส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
        จากการท่ีสถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการ

ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน  
ท้องถิ่น และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ผลที่เกิดกับชุมชน 
สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

ว ัฒนธรรม  ประเพณี และพิธ ีกรรมทางศาสนา   เช ่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ กิจกรรมวัน
สำคัญ  ได้แก่  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนทำให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดี
ต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพื่อชี ้แจงนโยบายของ
โรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้
เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 



 
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนา 

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
- การจัดการเรียนรู้และการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

ทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่น 
- การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง 
Thailand 4.0 

 
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 

เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ท่ีได้รับในการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม 
 มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
- การพัฒนาการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะ 

 อาชีพสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- แนวทางการจัดการเรียนรู้ในการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเพื่อ

ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่น 
 

4. ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดทำโครงงานการบูรณาการให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม 

 และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในเขตชุมชน 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ 2  รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

  

ท่ี 

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนนุจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

  
1 
  

สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1.1 ความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบัติงาน 
  

4 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ 
การสอนท่ีหลากหลาย นวัตกรรมท่ี
น่าสนใจท้ังทางเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเสริมปัญญา 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

โรงเรียน 

- ผู้เรียนให้ความสนใจ  
ตั ้งใจ ใฝ่เร ียนรู ้และมีความ
กระตือร ือร ้น ม ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดี มีทักษะ และ
ม ี ส ่ วนร ่ วม ในการปฏ ิบ ั ติ
กิจกรรมตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

2 การบริการที่ดี 9 

 

 

ได ้ ให ้บร ิการทางว ิชาการแก ่คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียนและต่างโรงเรียน เพื่อ
นำมาพัฒนาการเรียนการสอน 

3 การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์
ตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

5 

 

- เข้ารับการอบรมสัมมนาท่ี 
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  

บุคลากรต้นแบบเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับ
การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น



  

ท่ี 

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนนุจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

3.3 ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหา
ความรู้ 
3.4 ความสามารถในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.5 ความสามารถในการประมวล
ความรู้และการนำความรู้ไปใช้  

 - แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากร 
ในโรงเรียน 
- ศึกษาเอกสารผลงานทาง 

วิชาการจากตำรา วารสารสืบค้นความรู้
ทางอินเตอร์เน็ต 

ส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน  โรงเรียน 

4 การทำงานเป็นทีม 
4.1 ความสามารถในการวางแผน
เพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม 
4.2 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

 

7 

- ร่วมกิจกรรมท่ีเน้นการทำงาน 
เป็นทีม 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของ 

เพื่อนร่วมงาน โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และ
ผู้รับท่ีดี 
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ
บรรลุผลสำเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

  

4 

สมรรถนะประจำสายงาน 

การจัดการเรียนรู้ 
4.1 ความสามารถในการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร 

 

1 

- เข้ารับการอบรม   
สัมมนาศึกษาดูงานศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตร   
การออกแบบการเรียนรู้   
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

โรงเรียน 

ตนเองมีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
ความรู้เรื่องการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์  การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการผลิต



  

ท่ี 

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนนุจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

4.2 ความสามารถในเนื้อหา
สาระท่ีสอน 
4.3 ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4.4 ความสามารถในการใช้
และพัฒนา
นวัตกรรม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อจัดการ
เรียนรู ้
4.5 ความสามารถในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

- เข้ารับการอบรม 
เกี่ยวกับการผลิตส่ือ การใช้ส่ือประเภท 
ICT ท่ีหน่วยงานจัดขึ้นทุกๆครั้ง 

สื ่อ การใช้สื ่อ ประเภท ICT 
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนอย่างสูงสุด 

5 การพัฒนาผู้เรียน 
5.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
5.2 การส่งเสริมกิจกรรม
ความคิด  วิเคราะห์ผู้เรียน 
5.3 การส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการ 

 

2 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามให้กับ
ผู้เรียนอยู่เสมอโดยการอบรมหน้าเสาธง
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสุดสัปดาห์การ
เล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม 
- ส่งเสริมผู้เรียนตาม 

ความถนัด ความส่ามารถแต่ละบุคคล 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีทักษะชีวิต เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 



  

ท่ี 

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนนุจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

6 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

3 

- จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
- จัดมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
- จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมูล ข่าวสาร
สำหรับการเรียนรู้ 
-  จัดทำเอกสารงานธุรการในช้ันเรียนให้
เป็นปัจจุบัน 
- จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและ
นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

โรงเรียน 

ห้องเรียนมีบรรยากาศที ่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนรู้ ครูมีข้อมูลต่างๆ
อย่างเป็นปัจจุบันที ่สามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

7 การวิเคราะห ์ สังเคราะห์และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

7.1 ความสามารถในการ
วิเคราะห์ 
7.2 ความสามารถในการ
สังเคราะห ์
7.3 ความสามารถในการ
เขียนเอกสารทางวิชาการ 
7.4 ความสามารถในการวิจัย 

 

6 

- เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จัดทำส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพของครูและผู้เรียน 
- ศึกษาเอกสาร ตำราในการจัดทำเอกสาร
ทางวิชาการ 
- ศึกษาผลงานตัวอย่างในการทำผลงาน
ทางวิชาการ 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

โรงเรียน 

- ครูมีความรู้ความสามารถใน
การเขียนผลงานทางวิชาการ
และวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย
ได้ 
-  ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาท่ี
ถูกวิธีโดยครูทำการวิจัยในช้ัน
เรียน 
- ครูมีการทำวิจัยในช้ันเรียน
อย่างต่อเนื่อง 



  

ท่ี 

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนนุจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

- ดำเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 

8 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
8.1 ความสามารถในการนำ
ชุมชนมามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานศึกษา 
8.2 ความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

 

10 

- ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพื่อช้ีแจงนโยบาย แนว
ทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
- ขอความร่วมมือจากชุมชนบางโอกาส 
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งท้ัง
งานประเพณีและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน ์

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

โรงเรียน 

- ชุมชนให ้ความร ่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆที ่สถานศึกษา
จัดขึ้นอย่างเต็มใจ 
- ชุมชนม ีความพ ึงพอใจใน
ก ิ จก ร รมท ี ่ ผ ู ้ เ ร ี ยน  และ
สถานศึกษาจัดขึ้น 

9 วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

9.1  การมีวินัย 
9.2  การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
9.3 การดำรงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 
9.4 ความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ 
9.5 ความรับผิดชอบใน

วิชาชีพ 
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- เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง 

 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

 

โรงเรียน 

ตนเองเป ็นผ ู ้ท ี ่ม ีค ุณธรรม 
จร ิยธรรม ม ีว ิน ัย  ม ีความ
รับผิดชอบ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 



ส่วนที ่ 3  ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง 

ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา การขอรับงบประมาณ
สนับสนนุจากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

1 การจัดการเรียนรู้ - เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
ศ ึกษาเอกสารเก ี ่ยวก ับหลักส ูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู้  การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ การวัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

- เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือ การ
ใช้สื่อประเภท ICT ที่หน่วยงานจัดขึ้นทุกๆ
ครั้ง 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

โรงเรียน 

ตนเองมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนร ู ้ โดยมีความรู้
เ ร ื ่ อ ง ก า ร เ ข ี ย น แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนการผลิตส ื ่อการใช ้ ส่ือ 
ประ เภท  ICT ส ่ งผลต ่ อก า ร จั ด
กิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 

2 การพัฒนาผู้เรียน - จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดย
การอบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมสุดสัปดาห์การเล่านิทานส่งเสริม
คุณธรรม 

- ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด
ความสามารถ 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

ผู ้เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะ
ชีวิต เป็นท่ียอมรับของสังคม 



ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา การขอรับงบประมาณ
สนับสนนุจากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

3 การบริหารจัดการช้ันเรียน -จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
-จัดมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้
-จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสาร
สำหรับการเรียนรู้ 
-จัดทำเอกสารงานธุรการในช้ันเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 
-จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียนรู้  
ครูมีข้อมูลต่างๆอย่างเป็น
ปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

 

 

4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ -จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ  
นวัตกรรมท่ีน่าสนใจท้ังทางเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

โรงเรียน 

- ผู้เรียนให้สนใจต้ังใจมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้นมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 



ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา การขอรับงบประมาณ
สนับสนนุจากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

5 การพัฒนาตนเอง - เข้ารับการอบรม สัมมนาท่ีหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  บุคลากร
ต้นแบบเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากรในโรงเรียน 
-ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตำรา วารสาร 
- สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้ร ับการ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นส่งผลและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  โรงเรียน 

6 การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการ
วิจัยในช้ันเรียน 

- เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  จัดทำส่ือการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของครูและผู้เรียน 
- ศึกษาเอกสาร ตำราในการจัดทำเอกสาร
ทางวิชาการ 
- ศึกษาผลงานตัวอย่างในการทำผลงาน
ทางวิชาการ 
- ดำเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

- ครูมีความรู้ความสามารถในการ
เขียนผลงานทางวิชาการและวิจัยใน
ช้ันเรียนแบบง่ายได้ 
- ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี
โดยครูทำการวิจัยในช้ันเรียน 
- ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

7 การทำงานเป็นทีม - ร่วมกิจกรรมท่ีเน้นการทำงานเป็นทีม 16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะส่งผลให้
การดำเนินงานต่างๆบรรลุผลสำเร็จ



ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา การขอรับงบประมาณ
สนับสนนุจากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับท่ีดี 
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

ตลอดจนการมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

8 วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

-เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
-ประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

ตนเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีว ิน ัยมีความร ับผิดชอบมีความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 

9 การบริการท่ีดี ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 16 พ.ค. 

2564 
31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียนและต่างโรงเรียน เพื่อนำมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

 

 

 



ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา การขอรับงบประมาณ
สนับสนนุจากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 

10 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน - ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพื่อช้ีแจงนโยบาย แนวทางการ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
- ขอความร่วมมือจากชุมชนบางโอกาส 
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งท้ัง
งานประเพณีและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน ์
 

16 พ.ค. 
2564 

31 ม.ีค 
2565 

 

โรงเรียน 

- ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็ม
ใจ 
- ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ท่ีผู้เรียน และสถานศึกษาจัดขึ้น 

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

                                                                                                                    ( นายประสิมธิ์  คำหล้า ) 
                                                                                                                    ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน.......................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

  (นางกิ่งกาญจน์    โสภาวิบูลรัตน์)  
                                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  


