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คำนำ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 3 
มาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
         สำหรับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan) ฉบับนี้ จัดทำขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2564 ของครูผู้สอน  
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เพ่ือเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  ที่ให้คำแนะนำใน
การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ((Individual Development Plan: ID Plan) ฉบับนี้ และ
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
         นายรณยุทธิ์  งามเจริญ 
                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 1 
ตอนที่ 2 แผนพัฒนาตนตามค่าเป้าหมายที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา 3 
ตอนที่ 3 การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะวิชาชีพครู           7 
ตอนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนา 16 
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แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

---------------------------------------------------------------------- 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)  รณยุทธิ์  ชื่อสกุล  งามเจริญ 
2. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ - 
3. วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต       วิชาเอก ภาษาไทย 
  ปริญญาโท............................................วิชาเอก.................................................... 
  ปริญญาเอก..........................................วิชาเอก.................................................... 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... ....... 
4. เข้ารับราชการวันที ่29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียน ห้างฉัตรวิทยา 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน  -  ปี  1  เดือน 
เงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน  15,8000  บาท 
5. สถานที่ทำงาน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปางลำพูน สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
6. งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ จำนวน  4  วิชาและ 4 กิจกรรม รวม  25  คาบ/สัปดาห์ ดังนี้ 
6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท22102 ชั้น ม.2/1-3 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์ 
6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาสร้างสรรค์ ท22204 ชั้น ม.2 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท32102 ชั้น ม.5/1-3 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์ 
6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาการเขียน2 ท32102 ชั้น ม.5/2-3 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ 
6.5 คุณธรรม ชั้น ม.2/3 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ 
6.6 กิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2/3 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ 
6.7 กิจกรรมชุมนุม ชั้น ม.1-6 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ 
6.8 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ 
7. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

7.1  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 7.1 คณะกรรมการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.2 คณะกรรมการงานแนะแนว 

           7.2  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 3.1 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

8. ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน  
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 8.1  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
  8.1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท32102ที่มีการวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และ
ผลการเรียนรู้ อย่างถูกต้อง 
  8.1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาภาษาไทย 
  8.1.3 มีแนวทางในการบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมและ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
  8.1.4 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล
เบื้องต้น และมีความหลากหลายในการประเมินอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ 
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมไปถึงสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน และเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง 
  8.1.5 มีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเน้นปัญหาที่พบเจอ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือปัญหาจากการเรียนรู้ของนักเรียน 
  8.1.6 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
และให้นักเรียนไว้สืบค้นเพ่ิมเติม เช่น เอกสารประกอบการเรียน สื่อสไลด์ คลิปวิดีโอ และนำเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเข้ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น จัดทำเว็บไซต์แจ้งคะแนนรายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐาน 
 8.2  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
  8.2.1 มีกิจกรรมทีบู่รณาการอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ (Area Identity)เข้าสู่เนื้อหาในห้องเรียน 
ซ่ึงเป็นการบูรณการเนื้อหาในห้องเรียนที่สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 8.3  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  8.3.1 นักเรียนมีระดับความรู้และทักษะทางภาษา ผ่านเกณฑ์ที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ 
  8.3.2 นักเรียนมีระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านที่เกณฑ์ที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ 
  8.3.3 นักเรียนมีระดับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านที่เกณฑ์ท่ีครูผู้สอนกำหนดไว้ 
  8.3.4 นักเรียนมีระดับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านที่เกณฑ์ที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ 
  8.3.5 นักเรียนมีชิ้นงาน/ผลงาน ที่สะท้อนความคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประเมินค่าและความคิดสร้างสรรค์ชั้นงาน  
  8.3.6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูได้รวบรวมและแนะนำให้ได้
อย่างถูกต้อง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ที่ครูสร้างข้ึนหรือรวบรวมไว้ 
 8.4  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
  8.4.1 โรงเรียนมีบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครูและ
นักเรียน 
  8.4.2 โรงเรียนมีการทำงานทีเ่ป็นระบบ และมีแนวทางการทำงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจน 
 8.5  ผลที่เกิดกับชุมชน  
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  8.5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 
  8.5.2 มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา- 
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ช้างไทย 
  8.5.3 ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรม 
วันสถาปนาโรงเรียน 
 
ตอนที่ 2 แผนพัฒนาตนตามค่าเป้าหมายที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน 
/ประเด็นการพิจารณา 

วิธีการดำเนินการตามค่า 
เป้าหมายเพ่ือบรรลุที่คาดหวัง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เคร่ืองมือแนวทาง 

การประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1นักเรียนมีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคำนวณ 

ประเมผิลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ปลายภาคเรยีนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564  

ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนวิชาภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2564  
คิดเป็นร้อยละ 70 

แบบประเมิน/แบบทดสอบ 
และการประเมินท่ีหลาก 
หลาย 

1.1.2นักเรียนมีความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ คิดอย่างม ี
วิจารณญ์าณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
และแก้ปัญหา 

ประเมินผลงานนักเรียน 
 
 

ผลงานนักเรียนท่ี 
สอดคล้องกับบทเรียนท่ี 
เรียนคดิเป็นร้อยละ 70 

แบบบันทึกการเก็บคะแนน 
ผลงานของนักเรียน 

1.1.3การสร้างสื่อ 
และนวัตกรรม 
 

ประเมินสื่อและนวัตกรรมจาก 
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
(ช้ินงาน/ผลงานจากการ
สืบค้นข้อมูล) 

ผลการประเมินช้ินงาน 
ผลงานของนักเรียน 
ที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
ที่เรียนคิดเป็นร้อยละ 
70 

1.แบบบันทึกการ 
จัดทำผลงานของนักเรียน 
2.รายงานผลการส่งช้ินงาน 
ผลงานของนักเรียน 

1.1.4มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเมินการเรียนออนไลน์ 
และตดิต่อกับคณุครูในช่องทาง 
ต่าง ๆ ในกรณีโรงเรยีนจัดการ 
เรียนการสอนในรูปแบบ  
On-line / On-demand 

ผลการใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการสื่อสาร 
จากกิจกรรมที่กำหนดคิ
ดเป็นร้อยละ 70 

แบบประเมินการเขา้ร่วม 
การเรยีน การสอนใน 
รูปแบบ On-line 
/On-demand 

1.4.5มีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนตามหลักสูตรรายวิชา 
ภาษาไทย 

ทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หลังเรียน ในบทเรียน และ 
การสอบปลายภาคตามตัวช้ีวัด  
 
 
 
  

ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนวิชาภาษาไทย 
คิดเป็นร้อยละ 70  
 

1.แบบทดสอบต่างๆ 
2.แผนการจดัการเรียนรู้ 
และบันทึกหลังการสอน 
3.รายงานผลการเรียนของ 
นักเรียนปีการศึกษา 2564 
4.แบบบันทึกเก็บคะแนน 
ของนักเรียน 
5.แบบวิเคราะห์นักเรียน 
รายบุคคล 

1.1.6มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติทีด่ี ต่องานอาชีพ 

ใช้บทบาทสมมุติในการสร้างการ 
เรียนรู้ทางดา้นทักษะพื้นฐานใน 
การใช้ภาษาและวัฒนธรรม 

ผลการประเมินกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 70 

1.แผนการจดัการเรียนรู้ 
และบันทึก หลังการสอน 
2.แบบประเมินการทำ 
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มาตรฐาน 
/ประเด็นการพิจารณา 

วิธีการดำเนินการตามค่า 
เป้าหมายเพ่ือบรรลุที่คาดหวัง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เคร่ืองมือแนวทาง 

การประเมิน 
เกี่ยวกับอาชีพให้กับนักเรียน กิจกรรมของ นักเรยีน 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1การมีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
กำหนด 

ร่วมกิจกรรมทำดดี้วยกัน
ก่อนเข้าเรียนรายวิชาภาษาไทย 

ผลการประเมินกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 80 

แบบบันทึกการเข้าร่วม 
กิจกรรมของนักเรยีน 
 

1.2.2ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง 
ศาสนาประเพณีต่างๆ/โครงการ
สืบสานวัฒนธรรมของโรงเรียน  

ผลการประเมินกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 80 

แบบบันทึกการเข้าร่วม 
กิจกรรมของนักเรยีน 
 

1.2.3การยอมรับท่ีจะอยูร่่วม 
กันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

ร่วมกิจกรรมแสดงความคดิเห็น
ระหว่างเรยีนรายวิชาภาษาไทย 

ผลการประเมินกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 80 

แบบบันทึกการเข้าร่วม 
กิจกรรมของนักเรยีน 
 

1.2.4สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

การชั่งน้ำหนัก - ส่วนสูง 
การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชา
คุณธรรม 

ผลการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

1.แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-
ส่วนสูง 
2.แบบสังเกตุพฤติกรรมของ 
นักเรียน 
3.แบบบันทึกการเข้ารวม 
กิจกรรมคณุธรรม 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

จัดการเรียนรู้ในรายวิชาให ้
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักสตูร
ทีส่ถานศึกษากำหนด 

รายงานการใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาและหลัก- 
สูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
คิดเป็นร้อยละ 80 

1.แบบวิเคราะห์การใช้หลัก- 
สูตร 
2.หลักสูตรสถานศึกษา 
3.หลักสูตรกลุม่สาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย 

2.2มีระบบบรหิารจดัการ 
คุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้เรยีนรอบด้านตาม 
หลักสตูรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

วิเคราะหห์ลักสูตรออกแบบการ 
เรียนรู้ จดัทำแผนการจัดการ 
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตร 
สถานศึกษากำหนด สอดแทรก 
บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  
 

การดำเนินงานเป็นไป 
ตามที่กำหนด คดิเป็น 
ร้อยละ 80 

1.แบบวิเคราะหห์ลักสูตร 
2.หลักสูตรสถานศึกษา 
3.หลักสูตรกลุม่สาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
4.แผนการจดัการเรียนรู ้
5.บันทึกหลังการสอน 

2.3ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถาน 
ศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

1.จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
รายบุคคล ID plan ตั้งเป้าหมาย 
ในการพัฒนาผู้เรยีน 
2. วิเคราะห์นักเรียนเป็นราย 
บุคคลและคัดกรองนักเรียน 
พิเศษเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ภาษาไทย  
3.จัดทำแผนการจัดการเรยีนรู ้
สอดคล้องกับหลักสตูรสถาน 
ศึกษากำหนด 

ผลการดำเนินงานตาม 
กิจกรรมที่กำหนดในตัว
บ่งช้ีนี้คิดเป็นร้อยละ 80 

1.ID plan 
2.แบบวิเคราะห์นักเรียน 
เป็นรายบุคคล 
3.แบบคัดกรองนักเรียน 
พิเศษทางการศึกษา 
4.หลักสูตรสถานศึกษา 
5.หลักสูตรกลุม่สาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
6.แผนการจดัการเรียนรู ้
7.วิจัยในช้ันเรียน 
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4.บันทึกหลังการสอนตามแผน 
การจัดการเรยีนรู ้
5.วิจัยในช้ันเรียน 

2.4พัฒนาครูและบุคลากรให ้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

เข้าร่วมการอบรม สัมมนาต่างๆ 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เกี่ยวข้องกับ 
งานท่ีได้รับผิดชอบ ทั้งงานสอน 
และภาระงานพิเศษทีไ่ด้รบั 
มอบหมาย  ปีการศึกษา 2564 
ไม่ต่ำกว่า 20 ช่ัวโมง 

เข้าร่วมการอบรมสัมนา  
ปีการศึกษา ไมต่่ำกว่า 
20 ช่ัวโมง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

1.แบบบันทึกการเข้าร่วม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2.รายงานผลการอบรมต่างๆ 

2.5จัดสภาพแวดล้อมทางกาย 
ภาพและสังคมที่เอื้อ ต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

จัดห้องเรียนใหม้ีบรรยากาศ 
ถ่ายเทสะดวกเอื้อต่อการจัดการ 
เรียนการสอนตาม นโยบาย 5ส 
ห้องเรียนคณุภาพและตาม 

ผลการประเมินห้อง 
เรียนคณุภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

1.แบบประเมินห้องเรียน 
คุณภาพ  
 

2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสน 
เทศเพื่อสนับสนุน การบริหาร 
จัดการและการจัดการเรยีนรู ้

ใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาไทย ตามบริบทของเนื้อหา 
รายวิชา ปีการศึกษา 2564 
ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง 

ผลการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

1.แบบบันทึกการใช้สื่อ ICT 
ในการจัดการเรียนการสอน 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
มาตรฐาน 

/ประเด็นการพิจารณา 
วิธีการดำเนินการตามค่า 

เป้าหมายเพ่ือบรรลุที่คาดหวัง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เคร่ืองมือแนวทาง 
การประเมิน 

3.1จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวน 
การคิดและปฏบิัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

1.สร้างและพัฒนาหลักสูตร 
2.ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ผลการดำเนินงาน  
คิดเป็นร้อยละ 80 

1.แบบวิเคราะหห์ลักสูตร 
2.หลักสูตรสถานศึกษาและ 
หลักสตูรกลุ่มสามารถภาษา 
ไทย 
3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
บันทึกหลังการสอน 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลย ี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

1.จัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน  
สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
2.พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
ภายในโรงเรียนและภายนอก 
เดือนละ 1 ครั้ง 

1.การใช้สื่อ ICT ของนัก 
เรียนคดิเป็นร้อยละ 80 
2.นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง 
เรียนรูภ้ายในและภาย 
นอก คิดเป็นร้อยละ 80 

1.แบบบันทึกการใช้สื่อ ICT 
2.แบบบันทึกการใช้แหล่ง 
เรียนรูภ้ายใน และภายนอก 

3.3มีการบริหารจัดการ 
ช้ันเรียนเชิงบวก 

1.คัดกรองนักเรียนเป็นราย 
บุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.จัดทำแผน IEP 
สำหรับนักเรียนที่มีแนวโน้ม 
บกพร่องทางการเรียนรู ้

การดำเนินงานคดิเป็น 
ร้อยละ 80 

1.แบบคัดกรองนักเรียน 
2.แผน IEP 
3บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

3.4ตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 

วัดและประเมินผลนักเรยีน 
ใช้วิธีเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

ผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

1.แบบทดสอบที่หลากหลาย 
ในการวัดและประเมินผล 
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มาตรฐาน 
/ประเด็นการพิจารณา 

วิธีการดำเนินการตามค่า 
เป้าหมายเพ่ือบรรลุที่คาดหวัง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เคร่ืองมือแนวทาง 

การประเมิน 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ในการประเมินผล ก่อนเรียน 

ระหว่างเรยีน และหลังเรียน  
จัดทำวิจัยในช้ันเรียนและสร้าง 
นวัตกรรมในการพัฒนาผูเ้รียน 

2.วิจัยในช้ันเรียน 
3.แบบบันทึกการสรา้งสื่อ 
และนวัตกรรม 

3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรยีนรู ้

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  
 

ผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

1.แบบบันทึกการประชุม 
2.ภาพถ่ายกิจกรรมการ
ประชุม 
 

 
ตอนที่ 3  การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะวิชาชีพครู           
ส่วนที่ 1 เป้าหมายในการพัฒนางาน 
ด้านสมรรถนะหลัก  
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  1.1ความสามารถในการวางแผนการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน 
  1.2ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  1.3ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1.4ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ์ภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งาน 
  ประสบความสำเร็จ 
 2.การบริการที่ดี 
   2.1 ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
   2.2 การปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
 3.การพัฒนาตนเอง 
    3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
  3.3 การแลกเปลี่ยนคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 
 4.การทำงานเป็นทีม 
     4.1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
  4.2 การเสริมแรงให้กำลังใจเพ่ือนร่วมงาน 
  4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
  4.4 การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม 
  4.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตาม 
  เป้าหมาย 
 5.จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    5.1 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    5.2 มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
    5.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 
    5.4 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ด้านสมรรถนะประจำสายงาน 
 1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
  1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
  1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ 
  เรียนรู้ 
  1.5 ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. การพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2 ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
  2.3 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
  2.4 ความสามารถในการปลุกฝังความเป็นไทย 
  2.5 ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
  3.2 ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารฯ 
  3.3 ความสามารถในการกำกับดูแลชั้นเรียน 
 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  4.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
  4.2 ความสามารถในการสังเคราะห์ 
  4.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ 
  4.4 ความสามารถในการวิจัย 
 5. ภาวะผู้นำครู 
  5.1 วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู 
  5.2 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 
  5.3 การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 
  5.4 การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง 
  5.5 การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
 6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
  6.1 ความสามารถในการนำชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา 
  6.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดในการพัฒนาตนเอง 

 
อัน

ดับ
 

คว
าม

สำ
คัญ

 

 
สมรรถนะ/ตัวบ่งชี ้

ในการพัฒนา 

 
วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะ 
เวลา 
ในการ 
พัฒนา 

การขอรับ 
การสนับสนุน 
จากหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่ม
ต้น

 

สิ้น
สุด

 

ด้านสมรรถะหลัก 
4 1.สมรรถนะหลกัการมุ่งผลสมัฤทธิ์ 

1.1 ความสามารถในการวางแผนการกำหนด 
เป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน 
1.2 ความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิหน้าที่ให้มี คุณภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ ์
1.3 ความสามารถในการติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงาน 
1.4 ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธ์ิภาพอย่างต่อเนื่องเพือ่ให้งาน 
ประสบความสำเรจ็ 
 
 

- จัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ Active learning ที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นสำคญั 
- จัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
- แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้แบบใหม่ ๆ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
- มีการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/พัฒนา 
การทำให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

1 
พ.

ย. 
64

 

31
 ม

ี.ค
 6

5 

โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้ มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

10 2.การบริการที่ดี 
2.1 ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
2.2 การปรับปรุงระบบบริการให้มปีระสิทธิ ภาพ 

- ให้บริการทางวิชาการแก่ครูและบุคลาการทางการศึกษาทั้งใน 
และนอกโรงเรียน แบ่งปัน ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ 1 

พ.
ย. 

64
 

31
 ม

ี.ค
 6

5 โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

เพื่อนร่วมงาน  เพื่อนครูในโรงเรียน 
ได้แบ่งปันผลงานทางวิชาการ 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนา 
ผู้เรยีน 
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อัน

ดับ
 

คว
าม

สำ
คัญ

 
 

สมรรถนะ/ตัวบ่งชี ้
ในการพัฒนา 

 
วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะ 
เวลา 
ในการ 
พัฒนา 

การขอรับ 
การสนับสนุน 
จากหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่ม
ต้น

 

สิ้น
สุด

 

3 3.การพัฒนาตนเอง 
3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2 การสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในการ 
พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
3.3 การแลกเปลีย่นคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 

- ศึกษาค้นคว้าหาความรูมุ้่งมั ่นและแสวงหาโอกาศพัฒนา 
ตนเองด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น เข้าร่วมอบรม/สมัมนา 
- รวบรวม สังเคราะห์ข้อมลู สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ องค์กร และวิชาชีพ 
- ขอคำปรึกษา คำแนะนำ การรับการนิเทศ จากครูท่านอื่น 
- แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนคร ู

1 
พ.

ย. 
64

 

31
 ม

ี.ค
 6

5 

โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

ได้พัฒนาตนเองเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง 
พัฒนาภาระงานสอนและภาระงาน
พิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 

9 4.การทำงานเป็นทีม 
4.1 การให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
4.2 การเสรมิแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน 
4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรอืสถานการณ์ 
ที่หลากหลาย 
4.4 การแสดงบทบาทผู้นำหรือผูต้าม 
4.5 การเข้าไปมสี่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้บรรลผุลสำเรจ็ตาม 
เป้าหมาย 

- ทำงานร่วมกับผู้อื่นในกิจกรรมตา่ง ๆ ที่โรงเรียนจดัขึ้น 
- ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานท้ังงานสอนและงานอ่ืน ๆ 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อสัมพันธภาพที่ด ี
 

1 
พ.

ย. 
64

 

31
 ม

ี.ค
 6

5 

โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผล
ให้การดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุผล
สำเรจ็ตลอดจนการมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

7 5.จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
5.1 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

- สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ 1 

พ.
ย. 

64
 

31
 ม

ี.ค
 

65
 โรงเรียน 

ห้างฉัตรวิทยา 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมี
ความสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
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อัน

ดับ
 

คว
าม

สำ
คัญ

 
 

สมรรถนะ/ตัวบ่งชี ้
ในการพัฒนา 

 
วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะ 
เวลา 
ในการ 
พัฒนา 

การขอรับ 
การสนับสนุน 
จากหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่ม
ต้น

 

สิ้น
สุด

 

5.2 มีวินัย และความรับผดิชอบในวิชาชีพ 
5.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 
5.4 การประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อวลา ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี และมุ่งมั่นพัฒนาการ 
ประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า ยอมรบัผลอันเกดิจากการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตนเอง 
- ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
เหมาะสม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลอื และไมเ่บียดเบียนผู้อื่น 
- ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เป็นกัลยาณมิตร 
ต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และผูร้ับบริการ เป็นแบบอยา่งที่ดี 
ให้แก่ผู้เรียน 

การส่งเสริมใหเ้พื่อนครู นักเรยีน 
ปฏิบัติตนตามหลักจรยิธรรม  

ด้านสมรรถนะประจำสายงาน 
1 1.การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

1.1  การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
1.2. ความรู้ความสามารถในการออกแบบ 
การเรยีนรู ้
1.3 การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
1.4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลย ี
เพื่อการจัดการเรยีนรู ้
1.5 การวัดและการประเมินการเรยีนรู ้

- ออกแบบการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้ ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
- ผลิตสื่อการเรียนรู้ทีเ่สริมสอดคลอ้งกับแผนการจัดการเรยีนรู้  
- ใช้รูปแบบ/เทคนิคการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรยีนรู้  
- วัดและประเมินผลที่หลากหลาย ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน โดยใช้เครืองมือในการวัดที่หลากหลาย 
- นำผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

1 
พ.

ย. 
64

 

31
 ม

ี.ค
 6

5 

โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

มีความสามารถในการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้โดยมีความรู้ในการเขียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ การวัดและ 
การประเมินผล เพือใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาผู้เรยีนต่อไป 
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อัน

ดับ
 

คว
าม

สำ
คัญ

 
 

สมรรถนะ/ตัวบ่งชี ้
ในการพัฒนา 

 
วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะ 
เวลา 
ในการ 
พัฒนา 

การขอรับ 
การสนับสนุน 
จากหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่ม
ต้น

 

สิ้น
สุด

 

2 2.การพัฒนาผู้เรียน 
2.1 การปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่ผู้เรียน 
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต และสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 
2.3 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
ความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรยีน 
2.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรยีนในการจัดการเรียนรู้ 
ในช้ันเรียน และกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะ 
ในการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
- จัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
ความภูมิในในความเป็นไทย 
- ให้ผู้เรียน คณะครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรยีนเป็นรายบุคคล 
- นำข้อมูลนักเรียนใช้ช่วยเหลือหรอืพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
และพฤติกรรม ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีนทุกคนอย่างท่ัวถึง 

  
 
 
 

โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและคณุ
ลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีความสุขในการเรยีนทั้งกาย 
และใจ มีทักษะชีวิต  
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

5 3.การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ความสุข 
และความปลอดภัยของผู้เรียน 
3.2จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำ 
ช้ันเรียน/ประจำวิชา 
3.3กำกับดูแลช้ันเรียนรายชั้น/รายวิชา 

- จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
- จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมลูข่าวสารสำหรับการเรียนรู้ 
- จัดทำเอกสารประจำช้ันเรียนและงานธุรการตา่งๆให ้
เป็นปัจจุบัน 
- จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1 
พ.

ย. 
64

 

31
 ม

ี.ค
 6
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โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

บรรยากาศในช้ันเรียนเอื้อต่อการ 
เรียนรู้ มีการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ในรอบด้านทำให้นักเรียนมีความสขุ
ในการเรียนรู้  

6 4.การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

- สำรวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนท่ีเกิดในช้ันเรียนเพื่อวางแผน 
การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน  1 

พ.
ย. 

64
 

31
 ม

ี.ค
 

65
 โรงเรียน 

ห้างฉัตรวิทยา 
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ 
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 
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อัน

ดับ
 

คว
าม

สำ
คัญ

 
 

สมรรถนะ/ตัวบ่งชี ้
ในการพัฒนา 

 
วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะ 
เวลา 
ในการ 
พัฒนา 

การขอรับ 
การสนับสนุน 
จากหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่ม
ต้น

 

สิ้น
สุด

 

4.1 การวิเคราะห ์
4.2 การสังเคราะห ์
4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

- วิเคราะห์ปญัหา จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส 
ความสำเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 
การจัดการเรยีนการสอน 

8 5.ภาวะผู้นำครู 
5.1วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความ 
เป็นคร ู
5.2 การสนทนาอย่างสร้างสรรค ์
5.3 การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 
5.4 การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง 
5.5 การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

- พิจารณาทบทวน กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลีย่นความคดิ 
และการกระทำของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อ 
เป้าหมายในการทำงานร่วมกัน 
- สืบเสาะข้อมูลความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆที่สร้างความท้าทาย 
ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น 
- ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการตรวจสอบและประเมิน 
การปฏิบัติงานของตนเองและผลการดำเนินงานสถานศึกษา 

1 
พ.

ย. 
64
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 ม

ี.ค
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โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

มีความกล้าแสดงความคิดเป็นและ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อสร้างความสามัคคีทำให้งานท่ี 
ทำร่วมกันสำเร็จรุร่วงไปไดด้้วยด ี

11 6.การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
6.1การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ้
6.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อการจัด 
การเรยีนรู ้

- จัดกิจกรรมทีเ่สริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆสร้างเครืองข่ายร่วมมือ 
ระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน 

1 
พ.

ย. 
64

 

31
 ม

ี.ค
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โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
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ตอนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนา 
1.หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
 หลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาตน ตามสมรรถนะวิชาชีพครูที่ต้องการพัฒนา ลำดับ
ความสำคัญที่ 1.การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร  

จำนวน
ชั่วโมง  

หน่วยงานที่จัด 

1 
 
 
 

 การประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

21 
 
 

สถาบันภาษาไทย สำนัก
วิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
 2.1 เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ออกแบบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรสถานศึกษา 
 ซึ่งการอ่านเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่สำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง ที่ครูควรเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศกึษาตอนปลาย มีทักษะกระบวนการอ่านขั้นสูง เช่น การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ การอ่านเพื่อวิจารณ์ และ 
การอ่านเพ่ือสังเคราะห์ 
 2.2 เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่าน 
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการอ่านข้ันสูง เช่น การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ การอ่านเพ่ือวิจารณ์ และการอ่านเพ่ือ
สังเคราะห์ โดยใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
 3.1 คาดหวังว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพทางการอ่านของครูผู้สอน เช่น 
ความรู้เรื่อง “บันได 6 ขั้น” สู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญ ซึ่งการอ่านจับใจความนั้นเป็นทักษะ 
ขั้นพ้ืนฐานที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีเพ่ือที่จะสามารถรับสารผ่านการอ่านหรือการฟังได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตรง
ประเด็น นอกจากนี้การจับใจความสำคัญ ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านขั้นสูงยิ่งขึ้น เช่น การอ่าน
วิเคราะห์ การอ่านตีความ การอ่านเพ่ือประเมินค่า และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการเข้ารับการ
พัฒนาจะสามารถช่วยให้ครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
กระบวนการอ่านขั้นสูงต่อไป 
4. ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
 นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนาไปใช้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้เรื่องการอ่าน ด้วย
วิธีการสอนแบบ “บันได 6 ขั้น” จัดทำสื่อการเรียนรู้ เช่น คู่มือ/แบบฝึกที่สอดคล้องกับวิธีการสอนแบบ “บันได 6 
ขั้น” ออกแบบการวัดประเมินผลที่เหมาะสม และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาโดยใช้วิธีการสอนแบบ “บันได 6 ขั้น” ต่อไป 
 


