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ค ำน ำ 
 

         กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน  และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของของ
หน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   

         ทั้งนี้  ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ   (Individual  
Development  Planning  :  IDP)  เพ่ือเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคลสนองความสนใจ
ในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไปและเป็นการพัฒนาที่
ต่อเนื่องจนท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อัน
น าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาีีพที่มีมาตราานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้  และ
พัฒนาสู่ความเป็นวิีาีีพต่อไป 

 
 
 
 
 
 

นางสาวสุวสิรินทร์ สุวรรณจักร์ 
ต าแหน่ง ครูผู้ี่วย 
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แผนพัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครู 
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

---------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ชื่อ นางสาวสุวสิรินทร์    ชื่อสกุล สุวรรณจักร์ 
ต ำแหน่ง  ครผูู้ี่วย   วิทยฐำนะ     -   
วุฒิกำรศึกษำ   ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิีาเอก  สังคมศึกษา 
 ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิีาเอก........................................................................ ..................  
 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิีาเอก........................................................................ ..................  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................  
 

เข้ารับราีการเมื่อวันที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัีมังคลาภิเษก 
อ าเภอ เมืองล าปาง จังหวัด ล าปาง สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครูผู้ี่วย วิทยาานะ -  ณ โรงเรียนโปง่หลวงวิทยา รัีมังคลาภิเษก อ าเภอ เมือง
ล าปาง จังหวัด ล าปาง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
เริ่มเข้ารับต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 อายุราีการจนถึงปัจจุบัน  1 ปี 7 เดือน 
 
สถำนที่ท ำงำน 
 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัีมังคลาภิเษก ต าบล บ้านเอ้ือม อ าเภอ เมืองล าปาง จังหวัด ล าปาง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
 

งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
 

1. ครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยได้รับมอบหมำยในรำยวิชำ 
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รำยวิชำ รหัสวิชำ ระดับชั้น ภำคเรียน/ปีกำรศึกษำ 
1 สังคมศึกษาพ้ืนาาน ส22101 ม.2 1/2565 
2 สังคมศึกษา1 ส31101 ม.4 1/2565 
3 สังคมศึกษา5 ส33101 ม.6 1/2565 
4 ประวัติศาสตร์ ส22103 ม.2 1/2565 
5 ประวัติศาสตร์ไทย ส31103 ม.4 1/2565 
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ที ่ รำยวิชำ รหัสวิชำ ระดับชั้น ภำคเรียน/ปีกำรศึกษำ 
6 ประวัติศาสตร์สากล ส32103 ม.5 1/2565 
7 กิจกรรมต่อต้านทุจริต - ม.2 1/2565 
8 กิจกรรมต่อต้านทุจริต - ม.4 1/2565 
9 กิจกรรมต่อต้านทุจริต - ม.5 1/2565 
10 กิจกรรมต่อต้านทุจริต - ม.6 1/2565 
11 หน้าที่พลเมือง3 ส22233 ม.2 1/2565 
12 หน้าที่พลเมือง1 ส30231 ม.4 1/2565 
13 หน้าที่พลเมือง3 ส30233 ม.5 1/2565 
14 สังคมศึกษาพ้ืนาาน ส22102 ม.2 2/2565 
15 สังคมศึกษา2 ส31102 ม.4 2/2565 

16 สังคมศึกษา6 ส33102 ม.6 2/2565 

17 ประวัติศาสตร์ ส22104 ม.2 2/2565 

18 ประวัติศาสตร์ไทย ส31104 ม.4 2/2565 

19 ประวัติศาสตร์สากล ส32104 ม.5 2/2565 

20 กิจกรรมต่อต้านทุจริต - ม.2 2/2565 

21 กิจกรรมต่อต้านทุจริต - ม.4 2/2565 

22 กิจกรรมต่อต้านทุจริต - ม.5 2/2565 

23 กิจกรรมต่อต้านทุจริต - ม.6 2/2565 

24 หน้าที่พลเมือง4 ส22234 ม.2 2/2565 

25 หน้าที่พลเมือง2 ส30232 ม.4 2/2565 

26 หน้าที่พลเมือง4 ส30234 ม.5 2/2565 

2. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ที ่ รำยวิชำ ระดับชั้น ภำคเรียนที่/ปีกำรศึกษำ 

1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ม.1 1/2565 
2 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ม.1-6 1/2565 
3 กิจกรรมอาีีพโป่งหลวง ม.1-6 1/2565 
4 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ม.1-6 1/2565 
5 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ม.1 2/2565 
6 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ม.1-6 2/2565 

7 กิจกรรมอาีีพโป่งหลวง ม.1-6 2/2565 

8 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ม.1-6 2/2565 
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3. ภำระงำนนอกเหนือจำกงำนสอน 
  - งานบุคลากร 
  - ครูที่ปรึกษาีั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  - งานคุณธรรม จริยธรรม 
  - งานแนะแนว 
  - หน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. ประวัติกำรเข้ำรับกำรอบรมในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

ที ่ ชื่อหลักสูตรกำรอบรม ช่วงวันที่ในกำร
อบรม 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

หน่วยงำนที่จัด 

1 การประีุมผู้รับผิดีอบโครงการส่งเสริม

การจัดการศึกษาแนวพุทธ โดยการเรียนรู้ 

Active Learning 

28 พฤษภาคม 2564 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

2 สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลการท า

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อ

และการเลือกอาีีพผ่านระบบส่งเสริมการมี

งานท า 

20 กรกฎาคม 2564 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

3 การประีุมเีิงปฏิบัติการซักซ้อมการ 

เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้งที่2  

(1 ตุลาคม 2564) 

11 สิงหาคม 2564 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

4 การอบรมเีิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนาาน 

14-15 สิงหาคม 

2564 

12 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พ้ืนาาน  

5 การอบรมโครงการรู้ TCAS 65 ก่อนใคร 

อย่างฉับไว ที่ ม.วลัยลักษณ์ 

24 สิงหาคม 2564 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

6 การพัฒนาสถานศึกษาวิถีใหม่ สู่การศึกษา

ไทยอย่างยั่งยืน 

3-4 กันยายน 2564 12 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรกำรอบรม ช่วงวันที่ในกำร
อบรม 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

หน่วยงำนที่จัด 

7 การอบรมกฎหมายการศึกษา  6 กันยายน 2564 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

8 การประีุมเีิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-

Corruption Education) 

23 กันยายน 2564 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

9 การประีุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเอื้อม  

20 พฤศจิกายน 

2564 

3 ศาลาประีานุเคราะห์บ้านสบ

เฟือง 

10 การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อม 

28 พฤศจิกายน 

2564 

6 ศาลาวัดบ้านเอื้อม 

11 ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ประจ าปี 2565 

16 มกราคม 2565 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

12 การแข่งขัน Best Practice ด้านการจัดการ

เรียนรู้แบบ On-site กลุ่มโรงเรียนรัีมัง

คลาภิเษก ประจ าปี 2565 

15 กุมภาพันธ์ 2565 - โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัีมัง

คลาภิเษก 

13 การประีุมเีิงปฏิบัติการซักซ้อมการ 

เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้งที่1  

(23 กุมภาพันธ์ 2565) 

23 กุมภาพันธ์ 2565 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

14 การเป็นวิทยากรโครงการมิติทางสังคม

ศึกษาสู่เยาวีนพัฒนาท้องถิ่น (Online) 

19 มีนาคม 2565 3 มหาวิทยาลัยเีียงใหม่ 
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ส่วนที่ 2 ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิีาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์สากล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใี้เทคนิคการเล่นเกม ระดับีั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
 2.1 กำรพัฒนำงำน 
  2.1.1 ประเด็นกำรพัฒนำ 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิีาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์สากล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใี้เทคนิคการเล่นเกม ระดับีั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  2.1.2 เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
  การเรียนวิีาประวัติศาสตร์สากล นั้น มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนมีลักษณะค่อนข้าง
ยุ่งยากหรือมีแต่เนื้อหาที่มากเกิดความสามารถของผู้เรียน  อีกทั้งเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรายวิีานี้มัก
เป็นกระบวน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยาย ที่ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้รับอย่างเดียวโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือไม่
มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ผ่านมาพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการ
เรียนต่ าลง  จะเห็นว่าวิีาประวัติศาสตร์สากล  เป็นเครื่องมือส าหรับการแสดงออกเกี่ยวกับการด าเนินีีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2.1.3 วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ 
  1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใี้เทคนิคการเล่นเกม 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใี้เทคนิคการเล่นเกม 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใี้เทคนิคการเล่นเกม 
  2.1.4 เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 
  1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สากล โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใี้เทคนิคการเล่นเกม ระดับีั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  2. ความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สากล โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใี้เทคนิคการเล่นเกม ระดับีั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  2.1.5 กระบวนกำรพัฒนำ 
  ด าเนินการในี่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
  2.1.6 วิธีกำรตรวจสอบและประเมินผล 
  1. ประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใี้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สากล 
  2. ประเมินด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยใี้แบบประเมินพฤติกรรมทางการเรียน 
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สากล 
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  2.1.7 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สากล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใี้เทคนิคการเล่นเกม 
  2. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สากล ที่ดีขึ้นก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบใี้เทคนิคการเล่นเกม 
  
2.2 กำรพัฒนำตนเอง 
 2.2.1 สมรรถนะ/ ควำมสำมำรถ 

การพัฒนาตนเองมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวางแผนการพัฒนาตนเอง  2  ด้าน  คือ  ด้านสมรรถนะ
หลัก  และสมรรถนะประจ าสายงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  คือ 

ด้ำนสมรรถนะหลัก  มีการพัฒนาตนเองใน  4  ด้าน  คือ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ได้แก่ 

1.1  ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.3   ผลการปฏิบัติงาน 

2. การบริการที่ดี  ได้แก่ 
2.1  ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ 
2.2  ความสามารถในการให้บริการ 

3.  การพัฒนาตนเอง  ได้แก่ 
3.1  ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
3.2  ความสามารถในการใี้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3.3  ความสามารถในการใี้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้ 
3.4  ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิีาการและวิีาีีพ 
3.5  ความสามารถในการประมวลความรู้และน าความรู้ไปใี้ 

4.  การท างานเป็นทีม  ได้แก่ 
4.1   ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นทีม 
4.2   ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ด้ำนสมรรถนะประจ ำสำยงำน  มีการพัฒนาตนเองใน  5   ด้าน  คือ 
1. การจัดการเรียนรู้ 

1.1   ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
1.2   ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
1.3   ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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1.4   ความสามารถในการใี้และพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการจัด      
       การเรียนรู ้
1.5   ความสามารถในการวัด  และประเมินผลการเรียนรู้ 
 

2.   การพัฒนาผู้เรียน 
 2.1   ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
 2.2   ความสามารถในการพัฒนาทักษะีีวิต  สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 2.3   ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประีาธิปไตย 
 2.4   ความสามารถในการปลุกฝังความเป็นไทย 
 2.5   ความสามารถในการจัดระบบดูแลและี่วยเหลือผู้เรียน 
 

    3.  การบริหารจัดการีั้นเรียน 
 3.1   ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 3.2   ความสามารถในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารฯ 
 3.3   ความสามารถในการก ากับดูแลีั้นเรียน 

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์  และการวิจัย 
 4.1   ความสามารถในการวิเคราะห์ 
 4.2   ความสามารถในการสังเคราะห์ 
 4.3   ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิีาการ 
 4.4   ความสามารถในการวิจัย 

5.   การสร้างความร่วมมือกับีุมีน 
 5.1  ความสามารถในการน าีุมีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา 
 5.2  ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของีุมีน 

นอกจากนี้  จะต้องมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะที่จ าเป็นในการพัฒนาวิีาีีพ  คือ  ด้านวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิีาีีพ  ได้แก่ 

 1. การมีวินัย 
 2. การประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 3. การด ารงีีวิตอย่างเหมาะสม 
 4. ความรักและศรัทธาในวิีาีีพครู 
 5. ความรับผิดีอบในวิีาีีพ 
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 2.2.2  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
  สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเีิงพฤติกรรม ที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร “สมรรถนะ” เป็นสิ่งที่แยกกลุ่มคน
ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น กับกลุ่มคนที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับมาตราานทั่วไปออกจากกัน นั่นคือ 
คนท างานที่เดียวกัน จบจากสถาบันเดียวกัน เรียนเก่งเหมือนกัน มีความรู้ ความสามารถใกล้เคียงกัน แต่มี
สมรรถนะหรือคุณลักษณะเีิงพฤติกรรมต่างกัน ท าให้แสดงพฤติกรรมในการท างานไม่เหมือนกัน สุดท้ายผลการ
ท างานก็ออกมาแตกต่างกัน นั่นคือ คนหนึ่งอาจท างานได้ผลงานในระดับปานกลาง แต่อีกคนหนึ่งมีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการท างานในองค์กรนั้น หรือมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานในต าแหน่งนั้น ก็จะท างานได้ผลงานที่
โดดเด่นกว่า  และยังส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราีการของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ข้าราีการ
ครูจะต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
 
 2.2.3  วิธีกำรและรูปแบบกำรพัฒนำ 
  พัฒนาตนเองตามสมรรถนะ 2  ด้าน  คือ  ด้านสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจ าสายงาน 
อย่างตั้งใจและมุ่งม่ัน 
 
 2.2.4  ระยะเวลำกำรพัฒนำ 
  ปีการศึกษา 2565 ตลอดปีการศึกษา 
 
 2.2.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลงำน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  
 1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
  ได้จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ นักเรียนเกิดผลการเรียนรู้ตาม
มาตราานการเรียนรู้และตัวีี้วัดตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนาานได้ก าหนดไว้  มีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะ 8 ประการ, อ่าน คิดและวิเคราะห์ และเกิดสมรรถนะที่ส าคัญแก่ผู้เรียน 
 

 2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิีาการ 
  จากการเข้ารับการอบรมการพัฒนาวิีาการ จากหน่วยงานของรัาที่ให้การอบรม ท าให้เราได้
น ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน เี่น การสร้างสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การน า
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใี้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดการ
ประเมินผลของนักเรียน 
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 3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึก

น าไปใี้ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการคิดทางสังคมศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใี้ในีีวิตประจ าวันเพ่ือการเป็นพลเมืองโลกที่ดี ทั้งนี้ยังสามารถน าไปบูรณาการกับเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ 
หรือในีีวิตประจ าวันของนักเรียนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมได้  
  

 4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
  จากการประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทั้ง
ทางด้านวิีาการหรือตนเองนั้น สามารถน าความรู้ในส่วนนั้นมาใี้ในสถานศึกษาได้ อาทิเี่น การท าหลักสูตรกลุ่ม
สาระ หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารและการจัดการงานในส่วนที่ตนเองรับผิดีอบ ซึ่งผลจากการปฏิบัติ
ดังกล่าวสามารถสะท้อนไปยังสถานศึกษาได้โดยตรง 
 5.  ผลที่เกิดกับีุมีน 
  สถานศึกษามีส่วนร่วมกับีุมีน ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เี่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกาิน  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยีน์ กิจกรรมวันส าคัญ  
ได้แก่  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนท าให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิด
ความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประีุมผู้ปกครอง  
ประีุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนาานในแต่ละภาคเรียนเพ่ือีี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพ่ือหาแนวทาง
ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิีาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
             
  


