
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปีการศึกษา 2564 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35 



 
 

 

 

 

  



 
 

 
ค าน า  

 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ

ประเมินสมรรถนะ (Competency – Based Approach) จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อย และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
หน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  
 ดังนั้น ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ  (Individual 
Development Planning : IDP) เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง ที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคลสนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้งเป็น      
การพัฒนาที่ต่อเนื่องจนท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดใน         
การปฏิบัติงาน อันน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง สามารถ
ตรวจสอบได้และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
           ลงชื่อ  ……..……………………………………….. 

          ( นายกฤตติภูมิ  เขียวค าสุข ) 
                       ต าแหน่งพนักงานราชการ 

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 หน้า 
 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 
 วิสัยทัศน์ ค าขวัญ คติพจน์ อัตลักษณ์ เปูาประสงค์ 1 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2 
 ID Plan (Individual Development Plan) แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  3 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 4 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติงาน 5 
 ตอนที่ 3 การประเมินตนเอง 8 
   
 ภาคผนวก 
 แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 แนวทางการประเมินการให้คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู  
 ค าอธิบายการกรอกแผนพัฒนาตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

พัฒนาและให้บริการการศึกษาทั้งศาสตร์และศิลป์ 
ควบคู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติพันธ์ สืบสานภูมิปัญญาบ้านเกิด 

ชูเชิดเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 

ค าขวัญ (Morale) 
 

คู่คุณธรรมน าการเรียนรู้ เชิดชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คู่เคียงภูมิปัญญาหลากชาติพันธ์ 

 

เอกลักษณ ์(identity) 
 

สามัคคีเผ่าพันธ์ฉันพ่ีน้อง 
 

อัตลักษณ ์(Identity) 
 

“อ่อนน้อมถ่อมตน” 
 

 
 ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

1.  ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจกรรมเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 คุณลักษณะ 

 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝุเรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด 
   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

    5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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ID Plan (Individual Development Plan) 
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  

(ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
......................................................................................... 

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  เป็นการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency 
Based  Approach) จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตนและ
สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   อีกทั้งจะท า
ให้การพัฒนาครูด าเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยสมรรถนะจะแบ่งเป็น 2 
สมรรถนะ คือ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะท่ีทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะ
ร่วมกันของบุคคลทุกต าแหน่ง ซึ่งสมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 

     1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  
           1.2 การบริการที่ดี  
           1.3 การพัฒนาตนเอง  
           1.4 การท างานเป็นทีม  
           1.5 จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละ

ต าแหน่ง เพ่ือให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น  ซึ่งสมรรถนะประจ าสายงานของครู ประกอบด้วย  

     2.1 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
           2.2 การพัฒนาผู้เรียน  
           2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
           2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
           2.5 ภาวะผู้น าครู 
           2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
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ID Plan (Individual Development Plan)  
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อ – สกุล  นายกฤตติภูมิ  เขียวค าสุข        
1.2  เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2532 ปัจจุบันอายุ 31  ปี 
1.3  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 60  หมู่ 1  ต าบลสันติสุข  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   
1.4  เบอร์โทรที่ติดต่อได้  093-1564859        
1.5  E - mail kittiphoom1989@gmail.com        
1.6  ประวัติการท างาน 1 )  โรงเรียนบ้านสันปุาสัก                สังกัด  สพป.เชียงใหม่ เขต 4              1 
      ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างสถานศึกษา                              เงินเดือน   8,500                        บาท 
      วันเดือนปีทีเ่ริ่มปฏิบัติการสอน  1  พฤษภาคม  2556       สิ้นสุดถึง   20  กุมภาพันธ์  2560           
     ประวัติการท างาน 2 )  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1       สังกัด  สพป.เชียงใหม่ เขต 1              1 
      ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต                     เงินเดือน   15,000                       บาท 
      วันเดือนปีทีเ่ริ่มปฏิบัติการสอน  21  กุมภาพันธ์  2560      สิ้นสุดถึง   15  พฤศจิกายน  2562        
     ประวัติการท างาน 3 )  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์          สังกัด  สพม.ล าปางล าพูน                   1 
      ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู                                   เงินเดือน   18,790                       บาท 
      วันเดือนปีทีเ่ริ่มปฏิบัติการสอน  15  พฤศจิกายน  2562    จนถึงปัจจุบัน 
      อายุงาน   8    ปี    1   เดือน   -   วัน 
      สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
      สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้   
1.7 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

ที ่ วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ จบ วิชาเอก วุฒิปริญญา สถาบันที่จบ 
1 คบ. 2556 คอมพิวเตอร์ ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2      
3      
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 

2.1 ด้านการสอน 
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 

ที ่ รายวิชา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน 

หมายเหตุ 
ห้อง นักเรียน คาบ/สัปดาห์ 

1 วิทยาศาสตร์ พฐ. ว21101 ม.1 1 33 3  
2 คณิตศาสตร์ พต. ว21201 ม.1 1 33 2  
3 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ว21201 ม.1 1 33 2  
4 IS วิชาการศึกษาค้นคว้าฯ I21201 ม.1 1 33 1  
5 โปรแกรมประมวลค าประยุกต์ ว22201 ม.2 1 27 2  
6 IS วิชาการศึกษาค้นคว้าฯ I31201 ม.4 2 24 2  
7 โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ว33283 ม.6 2 31 4  
8 กิจกรรมลูกเสือ ม.1 1 30 1  
9 แนะแนว ม.5/2 1 21 1  
10 ชุมนุม - 1 20 1  

รวม 12 285 19  
 
2.2 การจัดการเรียนการสอน 

  2.2.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ที ่ รายวิชา ระดับชั้น จ านวน(แผน) 
1 โปรแกรมประมวลค าประยุกต์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 
    

 
  2.2.2  การผลิตสื่อ / นวัตกรรม เอกสารประกอบการสอน ฯ  ได้แก ่

ที ่ ชื่อสื่อ/นวัตกรรม จ านวน 
1 CAI แบบทดสอบวิชา คอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 
2 บทเรียน DLTI  - 
   

 
  2.2.3 จัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจ านวน 1  หน่วย  ได้แก่ 

หน่วยที่ เรื่อง จ านวนคาบ 
1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1 คาบ 
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   2.2.4 แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1  ห้องคอมพิวเตอร์ 40 
  

 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ทัศนศึกษา 1 
  

   
 2.3.  การท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน  1  เรื่อง    ได้แก่ 

ที ่ งานวิจัยเรื่อง ระดับชั้น 
1 การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาทักษะการใช้แปูนพิมพ์ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 

   
   

 
2.4 หน้าที่พิเศษ 

2.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ครทูี่ปรึกษาประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  5/2 ดูแลนักเรียน จ านวน  21 คน 
สรุปผลการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล        

ชั้น 
จ านวน จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา จ านวนนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน การเรียน พฤติกรรม เศรษฐกิจ สุขภาพ การเรียน พฤติกรรม เศรษฐกิจ สุขภาพ 

ม.5/2 
21 3 3 - - 3 3 - - 

ร้อยละ 14.28 14.28 - - 14.28 14.28 - - 
 

การด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา  มีดังนี้ 
  1 ให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียน                                    
  2 ก ากับและติดตามผลการเรียนและให้ความช่วยเหลือ    
  3 ใช้เทคนิคกลุ่ม / เพ่ือนช่วยเพื่อน      
  4          
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2.4.2   หน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ  

 ครูเวรประจ าวัน    อังคาร หน้าที่รับผิดชอบ  1) อยู่ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน    2) ดูแลความเรียบร้อย
กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า   3) ดูแลความเรียบร้อยกิจกรรมเลิกเรียนปล่อยกลับบ้าน                          /                                                     

 หน้าที่พิเศษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่รับผิดชอบ การจัดท า  
หลักสูตรวิทยาการค านวณ                                                                                           

 หน้าที่อื่น ๆ ตามฝุาย 
ฝุายธุรการการเงินและพัสดุ ท าหน้าที่  -        
ฝุายวิชาการ     ท าหน้าที่            -                            
ฝุายกิจการนักเรียน  ท าหน้าที่  จัดท าเอกสารและดูแล ติดตามนักเรียน     
ฝุายบริหารทั่วไป ท าหน้าที่   สารสนเทศ , ประชาสัมพันธ์                                                  

 
3. ผลการปฏิบัติงาน  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 3.1  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้    
 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์
หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  และน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจั ดประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟูมสะสมผลงาน  ชิ้นงาน แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผล
ดังกล่าวครอบคลุมทุกๆ ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และมี
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการ
จัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 
 3.2  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
 ผลที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการ พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยในตนเองโดยใช้
สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีเป็นสื่อในการพัฒนานักเรียน ตลอดจนจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน วีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และ
แหล่งข้อมูลเพื่อสืบค้นส าหรับครูและนักเรียนเพ่ือให้โรงโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

3.3  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ความมีวินัยในตนเองส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถในการใช้ภาษาใน
การสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้นและส่งผลให้การใช้
ชีวิตภายหน้า บนพ้ืนฐานคุณธรรม น าความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข    
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3.4  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
 จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา  มีเปูาหมาย  มีทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา  นักเรียน  โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม  ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ดังมีผลงานเป็นที่ปรากฏ  
ดังนี้  พัฒนานักเรียนเข้าแข่งขั้นงานทักษะทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอทุกปี  ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจน
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน วีดิทัศน์แนะน า
โรงเรียน และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และแหล่งข้อมูลเพ่ือสืบค้นส าหรับครูและนักเรียนเพ่ือให้โรงโรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และให้การดูแลนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแล และให้ค าแนะน าใน
ด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูที่มี
ต่อนักเรียนในด้านการจัด การดูแลด้านพฤติกรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านกิริยา มารยาท  ความมีวินัยใน
ตนเอง ความรับผิดชอบ  
 3.5  ผลที่เกิดกับชุมชน 
 สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น 
ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันส าคัญ  ได้แก่  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จน
ท าให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น   นอกจากนี้
โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละภาคเรียนเพ่ือ
ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพ่ือหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทาง
วิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
 
ตอนที่ 3 การประเมินตนเอง 
ตอนที่ 3.1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 
 ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู้ 

มีมาก ปานกลาง มีน้อย 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน    
2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เปูาหมายการเรียนรู้ 

ความรู้พื้นฐาน การปรับพ้ืนฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน    

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้    
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการ

เรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 
   

5. พ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับหลักสูตร 
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6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของ
ผู้เรียน    

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้    
8. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
 

ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ท าได้ดี พอใช้ ไม่ค่อยได้ท า 
1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร    
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้    
3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้     
5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 

  
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
  
 ด้านที่ 3  ความเป็นครู 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน    
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน                 
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือ
ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

 

  

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
4. มีวินัยและการรักษาวินัย    
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  

  

6. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง    
 
 
 
 

 

9 



 
 

ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง     
2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง     
3. ด้านการคิดข้ันพ้ืนฐาน     
4. ด้านการคิดข้ันสูง     
5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย    
6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้     
8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     
9. ด้านใฝุเรียนรู้     
10. ด้านใฝุดี     
11. ด้านทักษะชีวิต     
12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน     
 
ตอนที่ 3.3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1 การสอนในศตวรรษท่ี 21    
2 การแกปญหาผูเรียน        
3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้    
4 การจัดการชั้นเรียน    
5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ        
6 การพัฒนาหลักสูตร    
7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)        
8 การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู    
9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     
10 การออกแบบการเรียนรู    
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 สรุปผลการประเมินตนเอง  
  ผู้ประเมินมีความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการจัดท าแผนการเรียนรู้  
การผลิตสื่อ  นวัตกรรม  เอกสารประกอบการสอน  การท าวิจัยในชั้นเรียน  และสามารถปฏิบัติหน้าที่พิเศษต่าง ๆ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการสอนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้                           
 

แผนการพัฒนาตนเอง 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564  (ใช้แบบประเมินภาคผนวก) 
สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 4.56 สูง 
1.2 การบริการที่ดี 4.89 สูง 

1.3 การพัฒนาตนเอง 4.29 สูง 

1.4 การท างานเป็นทีม 4.88 สูง 

1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.83 สูง 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
2.1 การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 4.33 สูง 

2.2 การพัฒนาผู้เรียน 4.67 สูง 

2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 4.75 สูง 

2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 4.13 สูง 

2.5 ภาวะผู้น าครู 4.50 สูง 

2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 4.25 สูง 

 
 สรุปผล 
  สมรรถนะระดับคุณภาพดี (สูง)   จ านวน    10 สมรรถนะ 
  สมรรถนะระดับคุณภาพพอใช้ (ปานกลาง)  จ านวน  1 สมรรถนะ 
  สมรรถนะระดับคุณภาพปรับปรุง   จ านวน  - สมรรถนะ 
 
   

 

11



 
 

แผนพัฒนาตนเองปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
อันดับ

ความส าคัญ 
วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาใน 
การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

ประโยชน์ 
ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 
1 
 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1.1 ความสามารถในการวางแผนการ 
ปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.3 ความสามารถในการติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.4 ความสามารถในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

6 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  นวัตกรรมที่
น่าสนใจทั้งทางเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 - ผู้เรียนให้สนใจ ตั้งใจ
เรียน มีความ
กระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีข้ึน  
มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

2 
 
 

การบริการที่ดี 
2.1 ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
2.2 การปรับปรุงระบบบริการให้มี 
     ประสิทธิภาพ 
 

1 ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90  
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
อันดับ 

ความส าคัญ 
วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาใน 
การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

ประโยชน์ 
ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
3 
 
 

การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 
3.2 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม 
     องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและ 
     วชิาชีพ 
3.3 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน 
     การพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
3.4 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ 
     สร้างเครือข่าย 
3.5ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
     เพ่ือการสื่อสารและแสวงหาความรู้ 
 

9 - เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น 

- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  บุคลากรต้นแบบ
เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

- ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจากต ารา 
วารสาร 

- สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 ตนเองเป็นผู้มี
คุณภาพ ได้รับการ
พัฒนาไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึนส่งผลและ
เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน  และ
โรงเรียน 

4 
 
 

การท างานเป็นทีม 
4.1 การให้ความร่วมมือช่วยเหลือและ      
     สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
4.2 การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน 
4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือ 
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

2 - ร่วมกิจกรรมที่เน้นการท างานเป็นทีม 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน โดย
รู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี 

มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ ส่งผลให้
การด าเนินงาน
ต่างๆบรรลุผล
ส าเร็จตลอดจนการ
มีความสุขในการ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
อันดับ

ความส าคัญ วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน 
การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

ประโยชน์ 
ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 4.4 การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม 

4.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการ 
     พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผล 
     ส าเร็จตามเปูาหมาย 
 

  

  

 ปฏิบัติงาน 

5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
5.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
5.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
5.3 มีการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 
 
 

3 - เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 

- ประพฤติปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรักและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง โดยมีวินัยในตนเอง 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 ตนเองเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ มี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่สูงยิ่งๆ ขึ้น 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
อันดับ

ความส าคัญ วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน 
การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

ประโยชน์ 
ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 
1 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 
1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
1.2 ความสามารถในการออกแบบการ

เรียนรู้ 
1.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
1.4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
1.5 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
1.6 ความสามารถในการออกแบบการ

เรียนรู้ 
1.7 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
1.8 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 1.9  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

8 - เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  การออกแบบการ
เรียนรู้  การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง 

- เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการผลิตสื่อ การใช้สื่อ
ประเภท ICT ที่หน่วยงานจัดขึ้นทุกๆ ครั้ง 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 ตนเองมีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีความรู้
เรื่องการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์  การ
วัดผลประเมินผล 
ตลอดจนการผลิตสื่อ 
การใช้สื่อ ประเภท ICT 
ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน
อย่างสูงสุด 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
อันดับ

ความส าคัญ วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน 
การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

ประโยชน์ 
ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
2 การพัฒนาผู้เรียน 

2.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
ผู้เรียน 
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพกาย  
     สุขภาพจิตผู้เรียน 
2.3 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
     ความภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ 
     ผู้เรียน 
2.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

5 - จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่
ดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดยการอบรมหน้าเสา
ธง  กิจกรรมแนะแนว  

- ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถแต ่ 
  ละบุคคล 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีทักษะชีวิต 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1 การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
ความสุขและความปลอดภัยของ 
ผู้เรียน 
3.2 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ 
     เอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 
3.3 การก ากับดูแลชั้นเรียน/รายวิชา 

4 - จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- จัดมุมประสบการณ์ต่างๆเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
- จัดปูายนิเทศเพ่ือเป็นข้อมูล ข่าวสารส าหรับการ
เรียนรู้ 

- จัดท าเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

- จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและน าข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 ห้องเรียนมีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้  ครูมีข้อมูล
ต่างๆ อย่างเป็นปัจจุบัน
ที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
อันดับ

ความส าคัญ วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน 
การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

ประโยชน์ 
ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย

เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
4.1 การวิเคราะห์รายการพฤติกรรม 
4.2 การสังเคราะห์รายการพฤติกรรม 
4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรม 

11 - เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  จัดท าสื่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของครูและผู้เรียน 

- ศึกษาเอกสาร ต าราในการจัดท าเอกสารทาง
วิชาการ 

- ศึกษาผลงานตัวอย่างในการท าผลงานทาง
วิชาการ 

- ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาตลอดจน
พัฒนาผู้เรียน 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 - ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการและวิจัยใน
ชั้นเรียนแบบง่ายได้ 

- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาที่ถูกวิธี
โดยครูท าการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

-  ครูมีการท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่อง 

5 ภาวะผู้น าครู 
5.1 วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสม  
     กับความเป็นครู 
5.2 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 
5.4 การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง 
5.5 การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

7 - รู้จักวางตัวให้เป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็น 
  คร ู
- สนทนาอย่างสร้างสรรค์กับเพ่ือนร่วมงานและรับ 
  ฟังความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
- ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้องค์กรพัฒนา 
  ไปในทางท่ีดี 
- ปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง  และมุ่งพัฒนา 
  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 - สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียน  เพื่อนครู  
และบุคคลอ่ืน ๆ ได้ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
อันดับ

ความส าคัญ วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน 
การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

ประโยชน์ 
ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ความสามารถในการน าชุมชนมามี 
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
6.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ของชุมชน 

10 - ด าเนินการประชุมผู้ปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา 

- ขอความร่วมมือจากชุมชนบางโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งทั้งงานประเพณีและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

1 มิ.ย. 
2564 

30 เม.ย. 
2565 

ร้อยละ 90 -  ชุมชนให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆที่
สถานศึกษาจัดขึ้น
อย่างเต็มใจ 

-  ชุมชนมีความพึง
พอใจในกิจกรรมที่
ผู้เรียน และ
สถานศึกษาจัดขึ้น 
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ส่วนที่ 3 : ค ารับรอง 
 
ข้าพเจ้าขอเสนอแผนการพัฒนาตนเองนี้เพ่ือเสนอพิจารณาและขออนุมัติ    

เมื่อวันที่   1   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2564       

 
ลงชื่อ        เจ้าของแผนพัฒนาตนเอง 
               ( นายกฤตติภูมิ  เขียวค าสุข ) 
 

 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแผนพัฒนาตนเองนี้ เมื่อวันที่       เดือน             พ.ศ. 2564    

 
ลงชื่อ        หัวหน้าฝุายวชิาการ 
                  ( นางอุทุมพร  เกิดมงคล ) 
 

 
พิจารณาแล้วอนุมัติ แผนพัฒนาตนเองนี้ เมื่อวันที่   1   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2564  

 
ลงชื่อ        ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                        (นายเสกสรรค์  แสงศิวาพร) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ชื่อ นายกฤตติภูมิ  เขียวค าสุข           โรงเรียน  เมืองปานพัฒนวิทย์          สังกัด    สพม.ล าปาง ล าพูน        / 

ผู้ประเมิน   ตนเอง    เพื่อนครูผู้สอน    ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉบับนี้ส าหรับครูผู้สอนท าการประเมินสภาพการปฏิบัติงานของ
ตนเอง เพื่อนครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประเมินตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอนในแต่ละคน โดยจะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองผลการ
ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

2. แบบประเมินสมรรถนะฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอน 
ตอนที่ 2 การประเมินสมรรถนะของครูผู้สอน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะและสมรรถนะ 
  ประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ 

3. ให้ผู้ประเมินอ่านรายการค าถามในแต่ละสมรรถนะให้ดีก่อนที่จะท าการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. วิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้ท่านเครื่องหมาย ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงานใน แต่ละ
รายการค าถามของแต่ละสมรรถนะตามสภาพความเป็นจริง 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 

  1.  เพศ    ชาย     หญิง 

 
 2.  ต าแหน่งปัจจุบันของผู้รับการประเมิน 

    ครูอัตราจ้างสถานศึกษา   ครูพนักงานราชการ   ครูผู้ช่วย    ครู คศ.1
    ครู คศ.2     ครู คศ.3    ครู คศ.4    ครู คศ.5 
  
 3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

     ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี          ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

 4.  อายุการท างาน     8     ปี     1     เดือน    -    วัน  (นับถึง 1  มิถุนายน 2564) 

 5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถนัดหรือเชี่ยวชาญ คือ     วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)                                     
/ 



 
 

ตอนที่ 2  การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (ผู้รับการประเมิน) 
 ให้ท่านพิจารณาสภาพการด าเนินงานในแต่ละประเด็นย่อยในแต่ละสมรรถนะของผู้รับการประเมินแล้วท าเครื่องหมาย 
ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในประเด็นย่อยของแต่ละสมรรถนะตามสภาพความเป็นจริง 
 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competeney) 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1.  สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) 
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ      
2. ก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน      
3. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน      

4. ใฝุเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้      

5. ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้      
6. แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง      
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง      

8. ใช้ผลการประเมินในการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/พัฒนาการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

     

9. พัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน 

     

2.  สมรรถนะการบริการที่ดี (Service Mind)      

1. ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาส      

2. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและน าข้อมูลไปใช้ในการ 
ปรับปรุง 

     

3. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม ใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ      

4. ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า      

5. ให้บริการอย่างมีความเคารพยกย่อง อ่อนน้อมให้เกียรติ 
ผู้รับบริการ 

     

6. ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ      

7. แก้ปัญหาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองหรือผู้มาขอรับบริการ      

8. ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก      

9. ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม 
อย่างมาก 

     

 
 



 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

3.  สมรรถนะการพัฒนาตนเอง (Self Development) 
1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง 
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

     

2. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของ 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

3. ศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการเพ่ือพัฒนา 
ตนเองและวิชาชีพ 

     

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนเพ่ือการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มี 
โอกาส 

     

5. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง 
ต่อเนื่อง 

     

6. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์  
ทางวิชาชีพแก่ผู้อ่ืน 

     

7. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา 

     

4.  สมรรถนะการท างานเป็นทีม (Team Work) 
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      

2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      

3. ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เปูาหมายความส าเร็จร่วมกัน      

4. ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาส 
ที่เหมาะสม 

     

5. มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และในทุก 
สถานการณ์ 

     

6. แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
เหมาะสมในทุกโอกาส 

     

7. แลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน      

8. ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม  
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

     

  



 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

5.  สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 
1. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกปูองเกียรติและศักดิ์ศรีของ 
วิชาชีพ 

     

2. เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดี 
ขององค์กรวิชาชีพ 

     

3. ยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ      

4. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่ายและใช้ 
ทรัพยากรอย่างประหยัด 

     

5. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

     

6. ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน 

     

7. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน      

8. เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน      

9. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพ่ือร่วมงานและผู้รับบริการ      

10. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและหาแนว 
ทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค 

     

11. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให้ 
การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ 

     

12. เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติตนตามหลัก 
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1.  สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curricolum and Learning Management) 
1. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ 
อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

     

2. ร่วมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น 

     

3. ก าหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์  
และทักษะการคิดเชิงระบบ 

     

4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับวัย 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

     

5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมและ        
การประเมินผลการเรียนรู้ 

     

6. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน 
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะ         
พึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน 

     

8. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี 
ความสุขและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

9. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัด          
การเรียนรู้ 

     

10. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมกับ 
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

11. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล/ผลิตสื่อ/ 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

     

12. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับ 
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้และผู้เรียน 

     

13. สร้างและน าเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม 

     

14. วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง      

15. น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

     



 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

2.  สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน (Student Development) 
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้  
ในชั้นเรียน 

     

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนโดยให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม 

     

3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน      

4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะใน 
การเรียนรู้ การท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคมและรู้เท่าทันการ 
เปลี่ยนแปลง 

     

5. สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็น 
ไทยให้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 

     

6. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

     

7. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล      

8. น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน            
การเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     

9. จัดกิจกรรมเพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

     

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับค่านิยม        
ที่ดีงาม 

     

11. ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์      

12. มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น 
รายบุคคล 

     

3. สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ    
การเรียนรู้ 

     

2. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้เรียน 

     

3. ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และ 
ปลอดภัยเสมอ 

     

  



 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสาร  
ประจ าชั้นเรียนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

     

5. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็ม 
ศักยภาพ 

     

6. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงใน           
ชั้นเรียน 

     

7. แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัย 
เชิงบวกในชั้นเรียน 

     

8. ประเมิน การก ากับดูแลชั้นเรียนและน าผลการประเมินไปใช้ใน 
การปรับปรุงและพัฒนา 

     

4.  สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis and 
Classroom Research) 
1. ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อวางแผน  
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

     

2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  
เพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุสภาพปัจจุบัน 

     

3. รวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหา แนวคิดทฤษฎี  
และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

4. มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน 

     

5. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จ  
ของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

     

6. จัดท าแผนการวิจัยและด าเนินกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
ตามแผนด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

     

7. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย 
อย่างเป็นระบบ 

     

8. มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ที่มี 
บริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

     

 
 
 
 



 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

5.  สมรรถนะภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) 
1. เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในความคิดเห็นหรือผลงานและให้ 
เกียรติผู้อื่น 

     

2. กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อ่ืนให้มี 
ความผูกพันและมุ่งมั่นต่อเปูาหมายในการท างานร่วมกัน 

     

3. มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน โดยมุ่งเน้น 
ในการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 

     

4. มีทักษะการฟัง การพูด และการตั้งค าถามเปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น  
ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อื่นเพ่ือเป็นแนวทางใหม่ ๆ ใน 
การปฏิบัติงาน 

     

5. ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันโดยมีการ 
วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย  
และพันธกิจของโรงเรียน 

     

6. ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรม      
7. กระตุ้นผู้อ่ืนให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือกันในวงกว้างเพ่ือ 
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและวิชาชีพ 

     

8. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิมได้ 

     

9. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของ 
เพ่ือนร่วมงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ 

     

10. ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการ 
ปฏิบัติงานของตนเองและผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

     

11. ก าหนดเปูาหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทาย 
ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้บรรลุผล 
ส าเร็จได้ 

     

12. ยอมรับข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 

     

13. ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง 
อย่างเป็นระบบ 

     

14. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอ้ือต่อ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

     



 
 

รายการสมรรถนะและพฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

6.  สมรรถนะการสร้างความสมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & 
Collaborative for Learning) 
1. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

     

2. ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

     

3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน 

     

4. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน    
และองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม  
การจัดการเรียนรู้ 

     

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาใน 
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

     

7. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา 

     

8. มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝุายต่าง ๆ ของชุมชนเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกภาคเรียน 

     

 
 
 
       ลงชื่อ                                                 ผู้ประเมิน 
                    ( นายกฤตติภูมิ  เขียวค าสุข ) 
             ต าแหน่งครโูรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการประเมินการให้คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู 
1. การประเมินตามแนวทางนี้ใช้แบบประเมินสมรรถนะส าหรับครูผู้สอนท าการประเมินสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอน และน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการก าหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการ
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา และวิชาชีพ ผู้ใช้แบบประเมินสมรรถนะครู ดังนี้ 

1. ครูผู้สอน : ประเมินตนเอง 
2. เพ่ือนครูผู้สอนในสถานศึกษาเดียวกัน : ประเมินครูผู้สอน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเมินครูผู้สอน 

 
2. การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะครู 

2.1 การให้คะแนนในแต่ละข้อรายการจะมีระดับคุณภาพของสภาพการปฏิบัติงาน 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติ
น้อยที่สุด ปฏิบัติน้อย ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติมาก และปฏิบัติมากที่สุด โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 1, 
2, 3 , 4 และ 5 ตามล าดับ 

2.2 การตัดสินผลในแต่ละสมรรถนะ ให้ท าการค านวณหาคะแนนเฉลี่ยรายสมรรถนะ และทั้งฉบับของครู
เป็นรายบุคคล โดยนับจ านวนความถี่ของระดับการปฏิบัติ แล้วน าจ านวนความถี่ที่ได้นับได้ทั้งหมดมา
ค านวณหาคะแนนรวม โดยการน าจ านวนความถี่ในแต่ละระดับการปฏิบัติมาคูณคะแนนในแต่ละระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ ปฏิบัติน้อยที่สุดคูณด้วย 1 ปฏิบัติน้อยคูณด้วย 2 ปฏิบัติปานกลางคูณ
ด้วย 3 ปฏิบัติมากคูณด้วย 4 และปฏิบัติมากท่ีสุดคุณด้วย 5 แล้วน าคะแนนมารวมกัน จากนั้นน า
คะแนนรวมที่ได้ค านวณหาคะแนนเฉลี่ย 
 

3. การแปลผลการประเมินสมรรถนะครูเป็นการน าคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่ก าหนด
ไว้ โดยก าหนดเกณฑ์จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ดังนี้ 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
4.01 – 5.00 สูง 
3.01 – 4.00 ปานกลาง 

ตั้งแต่ 3.00 ลงมา ควรปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายการกรอกแผนพัฒนาตนเอง 
 

การพัฒนาตนเองปีการศึกษา 2563 

1. ล าดับความส าคัญ  
ให้เรียงล าดับความส าคัญในการพัฒนาตนเองของแต่ละสมรรถนะ โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินตนเอง 

2. สมรรถนะที่พัฒนา  
มี 5 สมรรถนะ เรียงตามล าดับ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา      
     ให้ระบุวิธีการพัฒนาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา เช่น  
          การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action learning)  การสอนงาน ( Coaching) 

พบผู้เชี่ยวชาญ ( Expert Briefing)    ศึกษาดูงาน ( Field Trip) 
แลกเปลี่ยนงาน (Job Swap)    ใช้พี่เลี้ยง (Mentoring) 
มอบหมายงาน (Project Assignment)   ศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 
ฝึกอบรม/ประชุมปฏิบัติการ ( Training/Workshop)  
ติดตามผู้มีประสบการณ์ (Work Shadowing) 
การปฏิบัติในงาน (On the job training) 
อ่ืน ๆ  ............................ 

4. ระยะเวลาในการพัฒนา   
          หมายถึง ระยะเวลาที่ด าเนินการพัฒนา เช่น ตลอดปีการศึกษา 2562 หรือระบุช่วงระยะเวลาที่
ด าเนินการพัฒนา 

5. เปูาหมายในการพัฒนา 
          ให้ระบุเปูาหมายการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้ ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

          หมายถึง ประโยชน์หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองในแต่ละสมรรถนะในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


