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จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึด

หลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) ซ่ึงจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุด
ด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็น ของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  ครูจึงต้องม ี การวางแผนการพัฒนาตนเอง 
(Individual  Development  Planning  :  IDP) ในด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การ
จัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ  การผลิตสื่อต่างๆ การพัฒนาวิธีการสอน การใช้เทคโนโลยีต่างๆให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุกต์ปัจจุบัน   เพ่ือเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  และเป็นการ
พัฒนาที่ต่อเนื่องจนท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
         ข้าพเจ้า  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN)เพ่ือ 

เป็นแผนการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง 
แท้จริง  สามารถตรวจสอบได้  และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 
 

      

       ชาญณรงค์  ธีระวุฒิ 
                           ครู ช านาญการพิเศษ 
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สารบัญ 

 

  เรื่อง         หน้า 
 

          แผนพัฒนาตนเอง Individual  Development  Plan  (ID Plan)      
               ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล        1 

                          งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 1 

                           ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหนง่ปัจจุบัน 2 

                           รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 4 

                           ประวัติการเข้ารับการพัฒนา 11 

               ส่วนท่ี 2 ความต้องการในการพัฒนา 12 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 



(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 

---------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) นายชาญณรงค์ ชื่อสกุล ธีระวุฒ ิต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ...
วุฒิการศึกษา                                                                                                                               
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า            วิชาเอก ค.บ. เกษตรกรรมทั่วไป                                      
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า            วิชาเอก ศษ.ม. การบริหารการศึกษา                                        
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า           วชิาเอก........................................................................................... .......
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ............................
เข้ารับราชการวันที่ 06 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2531 ณ โรงเรียนประชารัฐกิจพิทยา รัชมังคลาภิเษก(ชื่อเดิม)      
โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก (ชื่อปัจจุบัน)                                                                                      
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา ล าปาง-ล าพูน                                                         
อายรุาชการจนถึงปัจจุบัน 34 ปี 3 เดือน เงินเดือน อันดับ คศ. 3 อัตราเงินเดือน 61,170 บาท 

สถานที่ท างาน 
1. สถานศึกษา/ หน่วยงาน (ปัจจุบัน) โรงเรียนโป่งหลวงวทิยา รัชมังคลาภิเษก 
   สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 
2. สถานศึกษา/ หน่วยงาน..............-.............................(หากมีการโอน/ย้าย)   

งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

1.กลุ่มสาระท่ีสอน การงานอาชีพ ชั้น ม.1 จ านวน 2 คาบ / สัปดาห์ 
2.กลุ่มสาระที่สอน การงานอาชีพ ชั้น ม.2 จ านวน 2 คาบ / สัปดาห์ 
3. กลุ่มสาระท่ีสอน การงานอาชีพ ชั้น ม.3จ านวน 2 คาบ / สัปดาห์ 
4. กลุ่มสาระท่ีสอน การงานอาชีพ ชั้น ม.4 จ านวน 2 คาบ / สัปดาห์ 
5. กลุ่มสาระท่ีสอน การงานอาชีพ ชั้น ม.5 จ านวน 6 คาบ / สัปดาห์ 
6. กลุ่มสาระท่ีสอน การงานอาชีพ ชั้น ม.6 จ านวน 6คาบ / สัปดาห์ 
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์ 
8.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม จัดสวนถาดชื้น ชั้น ม.1-3 จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์ 
9.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้น ม.1-6 จ านวน 1คาบ/สัปดาห์ 
10.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อาชีโป่งหลวง ชั้น ม.1-6 จ านวน 1คาบ/สัปดาห์ 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

-หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
-หัวหน้างานอาคาร-สถานที่ 
-หัวหน้างานนักการ-ภารโรง 
-ครูทีป่รึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  

แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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-งานโครงการในพระราชด าริฯ 
-อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)  

1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 

ได้ด าเนินการจัดท าแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตามหลักสูตรที่ร่วมกับคณะครู
จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ โดยวิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงาน  ชิ้นงาน แบบฝึก และวัดผลประเมินผลที่ครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  
กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์(จิตใจ)  สังคม และสติปัญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาได ้

2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 

ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  ส่งผลให้ตนเองได้รับการพัฒนา โดยน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ น าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ รวมทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัยในตนเอง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียน  ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  โดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไปและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จากการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการทั้งของตนเองและของ
ผู้เรียน ในระดับชั้นที่สอนและเป็นที่ปรึกษากลุ่ม   

3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง และผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะต่างๆ ตลอดจนไดส้อดแทรก
คุณธรรม-จริยธรรมที่ดีงาม และความมีวินัยในตนเอง ให้กับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย
ในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความ เข้าใจและทักษะไปบูรณาการ
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้น และส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า 
บนพื้นฐานคุณธรรม น าความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
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จากการที่สถานศึกษาได้มีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  ผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งผู้เรียน
และครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นๆ  ดังมีผลงานเป็นที่ปรากฏ  ดังนี้ 

1. สถานศึกษาได้รับรางวัล เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
2. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
3. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็น รางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด 
4. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ

อบายมุข ระดับเงิน 
5. สถานศึกษาได้รับรางวัลสนับสนุนโครงการไทยยั่งยืน ปี 2561 

นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูที่
มีต่อผู้เรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลด้านพฤติกรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
กิริยา มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ และไว้วางใจน าลูกหลานเข้ามาเรียนรู้ 

5. ผลที่เกิดกับชุมชน 

จากการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ  สถานศึกษาได้มีส่วน
ร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และ
พิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  สลากพัตร  ประเพณีสงกรานต์  
การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ได้แก่  กิจกรรม
วันพ่อ วันแม ่เข้าพรรษา  ออกพรรษา วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เป็นต้น จนท าให้เกิดความร่วมมือ  
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่นนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัด
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละภาคเรียนเพ่ือรายงาน
กิจกรรมของโรงเรียน ของผู้เรียน รวมทั้งชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพ่ือหาแนวทางในการร่วมพัฒนา
โรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่และด้านวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชน
ไว้วางใจสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ 
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รายละเอียดการพัฒนาตนเอง         
        

 

ที ่

 

สมรรถนะที่จะ
พัฒนา 

อันดับ
ความส าคญั 

 

วิธีการ / รูปแบบการ
พัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

 

1 

 

สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ ์

1.1 ความสามาร
ถในการวาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

1.2 ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติงาน 

1.3 ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

1 

 

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นให้
ผู้เรยีนไดป้ฏิบัติ
จริง 

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใช้สื่อ  
นวัตกรรมที่
น่าสนใจท้ังทาง
เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู ้

 

 

ตลอด
ภาค
เรียน 

 

ตลอด
ภาค
เรียน 

 

หน่วยงานอ่ืน/
โรงเรียน 

 

- ผู้เรียนให้สนใจ ตั้งใจ มี
ความกระตือรือร้นที่จะ
เรี ย น รู้   มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ท างการเรี ยนที่ ดี ขึ้ น  มี
ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ
กิจกรรมตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 

 

 

 

2 การบริการที่ดี 7 ได้ให้บริการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านงานบุคลากร          
ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน     เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
คน 

ตลอดปี
การ 
ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปี
การ 
ศึกษา 

 

โรงเรียน 

เกิดผลดตี่อเพื่อนร่วมงาน
ในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียนเพื่อน ามาพัฒนา
ครูบุคลากรและเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจให้กับครู
บุคลากรในโรงเรยีน 
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ที ่

 

สมรรถนะทีจ่ะ
พัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

 

วิธีการ / รูปแบบการ
พัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

3 การพัฒนาตนเอง 

3.1 ความสามาร
ถในการ
วิเคราะห์
ตนเอง 

3.2 ความสามาร
ถในการใช้
ภาษาไทย
เพื่อการ
สื่อสาร 

3.3 ความสามาร
ถในการใช้
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
แสวงหา
ความรู ้

3.4 ความสามาร
ถในการ
ติดตามความ
เคลื่อนไหว
ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

3.5 ความสามาร
ถในการ
ประมวล
ความรู้และ
การน า
ความรู้ไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

- เข้ารับการอบรม 
สัมมนาท่ี
หน่วยงานต้น
สังกัด  
หน่วยงานอ่ืนๆที่
จัดขึ้น 

- ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ 
บุคลากร
ต้นแบบเพื่อ
น ามาพัฒนา
ตนเอง 

- แลกเปลีย่น
เรียนรู้กับ
บุคลากรใน
โรงเรียน 

- ศึกษาเอกสาร 
ผลงานทาง   วิชาการ
จากต ารา วารสาร 

- สืบค้นความรู้
ทางอินเตอร์เนต 

 

ตลอดปี
การ 
ศึกษา 

 

ตลอดปี
การ 
ศึกษา 

 

โรงเรียน 

 

ตนเองเป็นผู้มคีุณภาพ
ได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นส่งผลและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรยีน
และ โรงเรียน 

5

 



 

ที ่

 

สมรรถนะทีจ่ะ
พัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

 

วิธีการ / รูปแบบการ
พัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด   

4 การท างานเป็น
ทีม 

4.1 ความสามาร
ถในการ
วางแผนเพื่อ
การ
ปฏิบัติงาน
เป็นทีม 

4.2 ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

 

8 

 

- ร่วมกิจกรรมที่
เน้นการท างาน
เป็นทีม 

- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน
โดยรูจ้ักการเป็น
ผู้ให้และผู้รับทีด่ ี

- มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

 

ตลอดปี
การ 
ศึกษา 

 

ตลอดปี
การ 
ศึกษา 

 

โรงเรียน 

 

เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่างๆบรรลุผล
ส าเรจ็ตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

5 

สมรรถนะประจ า
สายงาน 

การจัดการเรียนรู้ 

5.1 ความสามารถ
ในการสร้างและ
พัฒนาหลักสตูร 

5.2  ความสามารถ
ในเนื้อหาสาระท่ี
สอน 

5.3 ความสามารถ
ในการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

5.4  ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี  เพื่อ
จัดการเรียนรู ้
5.5 ความสามารถ
ในการวัดและ
ประเมินผล 

 

3 

 

- เข้ารับการอบรม 
สัมมนา  ศึกษา
ดูงาน ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับ
หลักสตูร  การ
ออกแบบการ
เรียนรู้  การ
เขียนแผนการ
จัดประสบการณ์ 
การวัดผล
ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

- เข้ารับการอบรม
การผลิตสื่อการ
ใช้สื่อประเภท 
ICT ที่หน่วยงาน
จัดขึ้นทุกครั้ง 

-  

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

โรงเรียน 

 

ตนเองมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยมีความรูเ้รื่องการเขยีน
แผนการจดัประสบการณ์  
การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนการผลิตสื่อ การ
ใช้สื่อ ประเภท ICT ส่งผล
ต่อการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรยีนอย่างสูงสดุ 
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ที ่

 

5สมรรถนะทีจ่ะ
พัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

 

วิธีการ / รูปแบบการ
พัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

6 การพัฒนาผู้เรียน 

6.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
ผู้เรยีน 

6.2 การส่งเสริม
กิจกรรมความคิด  
วิเคราะหผ์ู้เรียน 

6.3 การส่งเสริม
ทักษะและ
กระบวนการ 

 

4 

 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี
งามให้กับผู้เรยีน
อยู่เสมอโดยการ
อบรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมสุด
สัปดาห์การเล่า
นิทานส่งเสรมิ
คุณธรรม 

- ส่งเสริมผูเ้รียน
ตามความถนดั 
ความส่ามารถ
แต่ละบคุคล 

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

โรงเรียน 

 

ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

7 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

5 -จัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนให้เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้
-จัดมุมประสบการณ์
ต่างๆเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู ้
-จัดป้ายนิเทศเพื่อ
เป็นข้อมูล ข่าวสาร
ส าหรับการเรียนรู ้
-จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

โรงเรียน 

ห้องเรียนมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้  ครู
มีข้อมูลต่างๆอย่างเป็น
ปัจจุบันท่ีสามารถเป็น
แบบอย่างได ้
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ที ่

 

สมรรถนะทีจ่ะ
พัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

 

วิธีการ / รูปแบบการ
พัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

8 การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และ
การวิจัยในชั้น
เรียน 

8.1 ความสามารถ
ในการวิเคราะห ์

8.2 ความสามารถ
ในการสังเคราะห ์

8.3 ความสามารถ
ในการเขียน
เอกสารทาง
วิชาการ 

8.4 ความสามารถ
ในการวิจัย 

 

6 

 

-เข้ารับการอบรม
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
จัดท าสื่อการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและผูเ้รียน 

-ศึกษาเอกสารต ารา
ในการจัดท าเอกสาร
ทางวิชาการ 

-ศึกษาผลงาน
ตัวอย่างในการท า
ผลงานทางวิชาการ 

-ด าเนินการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อแก้ปัญหา
ตลอดจนพัฒนา
ผู้เรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปี
การ  
ศึกษา 

 

ตลอดปี
การ 
ศึกษา 

 

โรงเรียน 

 

- ครูมีความรู้
ความสามารถใน
การเขียนผลงาน
ทางวิชาการและ
วิจัยในช้ันเรียน
แบบง่ายได ้

- ผู้เรยีนไดร้ับการ
แก้ปัญหาที่ถูก
วิธีโดยครูท าการ
วิจัยในช้ันเรียน 

- ครูมีการท าวิจยั
ในช้ันเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



ที ่
สมรรถนะทีจ่ะ

พัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

วิธีการ / รูปแบบการ
พัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

9 การสร้างความ
ร่วมมือกับชมุชน 

9.1 ความสามารถ
ในการน าชุมชนมา
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
สถานศึกษา 

9.2 ความสามารถ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมของ
ชุมชน 
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- ด าเนินการ
ประชุม
ผู้ปกครอง/
กรรมการ
สถานศึกษาเพื่อ
ช้ีแจงนโยบาย 
การจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

- ขอความร่วมมือ
จากชุมชนบาง
โอกาส 

- เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนทุกๆ
ครั้งท้ังงาน
ประเพณีและ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน ์

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

โรงเรียน 

 

- ชุมชนให้ความ
ร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆที่
สถานศึกษาจัด
ขึ้นอย่างเต็มใจ 

- ชุมชนมีความพึง
พอใจใน
กิจกรรมที่
ผู้เรยีนและ
สถานศึกษาจัด
ขึ้น 

10 วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

10.1 การมีวินัย 

10.2 การประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
10.3 การด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสม 

10.4 ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 

10.5 ความ
รับผิดชอบใน
วิชาชีพ 
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- เข้ารับการอบรม
พัฒนาด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง
น้อยปีละ 1  
ครั้ง 

- ประพฤติปฏบิัติ
ตนในการ
ด ารงชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ประพฤติปฏบิัติ
ตนในวิชาชีพ
โดยรักและ
ศรัทธาใน
วิชาชีพของ
ตนเอง  

 

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

 

 

โรงเรียน 

 

 

ตนเองเป็นผู้ที่มีคณุธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 
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                                   ลงช่ือ....................................................................   
                                  (นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ) 

                                                   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    
        ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  
                  
                                                                                                                              
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา..............................................................................................  
 
                       ลงชื่อ....................................................................... 

                   (สิบเอกพงศ์กิติ  แก้วกิติ) 

          ต าแหน่ง  ผู้อ านวการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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         ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา) 

ล าดับที ่ เร่ือง หน่วยงาน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 

1 การพัฒนาทักษะการบรหิารยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35 

15 25-26 พ.ค.2560 

2 เรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์ รองรับยุค
ดิจิตอล 4.0 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  
สมาคม เอสเอ็มอีรุ่นใหม ่

12 2-3 ก.ย.2560 

3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภ ์ 6 19 ม.ค. 2561 

4 ประชุมสมัมนาทางวิชาการ การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 7-9 มี.ค.2561 

5 อบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรและ
งานส่งเสรมิระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35 

12 29-30 มี.ค.2561 

6 อบรมหลักสูตร Coaching Skill for 
Teacher by points of you 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35 

6 23 ม.ิย.2561 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35 

6 14ก.ย.2561 

8 ประชุมสมันาทางวิชาการและ
แสดงผลงานการจดัการเรียนรู้เปิด
บ้านรัชมังคลาภิเษกฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

24 5-8 ก.พ.2562 

9 ประชุมสมันาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ
PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 6 19ส.ค.2562 

10 ประชุมสมันาทางวิชาการและ
แสดงผลงานการจดัการเรียนรู้เปิด
บ้านรัชมังคลาภิเษกฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 12-14ก.พ.2563 

11 การอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานะการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา
2019(COVID-19)ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6 7พ.ค.2563 

12 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการบูร
ณาการฯ(โรงเรียนคณธรรม,วิถีพุทธ,
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
,หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงฯ) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต35 

6 9ส.ค.2563 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูรู้ปแบบออนไลน ์

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15 14-15 ส.ค.2564 

14 ผ่านการอบรมการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา(PA) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง-ล าพูน 

6 21 ต.ค.2564 
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 ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนา 

 1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
       1.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา 

     1.2 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรื่องทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา                                                         
           ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
                       ในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทีทุ่กคนสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยได้อย่าง  
           รวดเร็วและทันเหตการณ์ ครูจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อ 
          น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และน ามาพัฒนาผู้เรียน ในยุคปัจจุบันสังคมจะมีความเจริญ 
          ทางด้านเทคโนโลยี แต่สังคมจะด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ต้องมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
           มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยน า  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการ 
           จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ผู้เรียน และสังคมให้มีความยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง 
 
 3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
     ต้องการน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง น าความรู้มาท าสื่อในการจัดการเรียนการ 
 สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด าเนิน 
 ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 

 4.1 ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น Applications   YouTube   Facebook   line และอ่ืนๆ มาท าสื่อส าหรับการ
จัดการจัดการเรียนการสอน 
 4.2 เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณา 

 การสอนใหผู้้เรียนเห็นความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะชีวิตให้ผู้เรียน จัดการเรียน 
 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความพอเพียง สู่การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข   
           ไม่ท าใหต้นเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน 
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