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ค าน า 
 
 ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดดหนักกกกฑ์แลัวิธีีกาพ กันดาข้าพาชกาพคพูลัวบุคัากพทางกาพ
ศึกษา     สายงาดกาพสอด (ิ๒๒/๒๕๖๐) กั่ือใหน้ข้าพาชกาพคพูลัวบุคัากพทางกาพศึกษากข้าพกบกาพ

กันดาอย่างกป็ดพวบบต่อกดื่องทุกปี โดยใหน้ใช้บกงคกบตก้งลต่ิกดที่ ๕ กพกฎาคม ๒๕๖๐ กป็ดต้ดไปดก้ด 
โดยก าหนดดหนักกกกฑ์แ ใหน้ข้าพาชกาพคพูลัวบุคัากพทางกาพศึกษา ต้องได้พกบกาพักนดาอย่างต่อกดื่อง
ทุกปี โดยใหน้ปพวกมธดตดกองตามลบบ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด ัพ้อมทก้งจกดท าลผดกาพักนดาตดกองกป็ดพาย
ปี ตามลบบที่ส่ิดพาชกาพก าหนดด ลัวกข้าพกบกาพ กันดาตามลผดอย่างกป็ดพวบบลัวต่อกดื่อง  
 กระทรวงศึกษาธิการ  มุงเนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ
ประเมินสมรรถนะ  (Competency  Based  Approach)  จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถรูจุดเดน  
จุดดอยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน  และสามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความต
องการจําเปนของของหนวยงานและของตนเองอยางแทจริง  ทั้งนี้  ครูจึงตองมีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองในการจัดหองเรียนที่มีคุณภาพ  (Individual  Development  Planning  :  ID Plan)  เพ่ือ
เปนการพัฒนาที่สนองตอบ ตองการแตละบุคคล  สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา  ก็จะส
งผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ที่มีประสิทธิภาพตอไป  และเปนการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทําให
การปฏิบัติหนาที่มีความสมบูรณ  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อันนําไปสู
การพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางแทจริง  สามารถตรวจสอบได  
และพัฒนาสูความเปนวิชาชีพตอไป 
  
 
         อพทกย   สมจกดทพแตา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โพงกพียดทุ่งอุดมิธทยา อ ากภอกมืองปาด จกงหนิกดั าปาง   
ที่         ธักศษ / ๒๕๖๔          วันที่     ๑๗ ัฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง    ขออดุมกตธลผด กันดาตดกองลัว กันดาิธชาชีั  (Individual  Development  Plan  :  ID 
Plan)   ปีกาพศึกษา ๒๕๖๔ 

 
กพียด    ผู้อ าดิยกาพโพงกพียดทุ่งอุดมิธทยา 
 

            ตามท่ีโพงกพียดได้มอบหนมายใหน้คฑวคพูทุกคดจกดท าลผดักนดาตดกอง (Individual 
Development Plan : ID Plan) ปพวจ าปีกาพศึกษา ๒๕๖๔ กั่ือใหน้กกธดกาพิางลผดใดกาพ
ปฏธบกตธงาดใหน้กกธดปพวสธทีธภาั ปพวสธทีธผักกธดผัดีลก่ตดกองลัวพาชกาพ      
           ดกงดก้ด ข้าักจ้า ดางสาิอพทกย  สมจกดทพแตา ต าลหนด่ง คพู ิธทยฐาดวคพูช าดาญกาพ ได้จกดท า
ลผดักนดาตดกองพายบุคคั (Individual Development Plan : ID Plan) ปพวจ าปีกาพศึกษา 
๒๕๖๔ กพียบพ้อยลั้ิ พายัวกอียดดกงลดบ 
 

  จึงกพียดมากั่ือโปพดทพาบ 
 
       (ดางสาิอพทกย   สมจกดทพแตา)    
                คพู  คศ. ๒   
              
 
ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ทพาบ 
 อ่ืด ๆ ............................................................................................................................. 

 
                      (ดางีีพดา   ลก้ิบุญปัด) 
             ผู้อ าดิยกาพโพงกพียดทุ่งอุดมิธทยา 
 

 
 

 



แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 (Individual Development Plan : ID-Plan) 

 

๑.  ชื่อ    ดางสาิอพทกย           ชื่อสกุล     สมจกดทพแตา 
๒.  อายุ   ๔๘    ปี   ต าแหน่ง       คพู          วิทยฐานะ  คพชู าดาญกาพ 
๓.  วุฒิการศึกษา 
     พวดกบปพธญญาตพี  คุรุศาสตร์บัณฑิต  สาขาิธชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
     พวดกบปพธญญาโท  -    สาขาิธชา  - 
๔.  โรงเรียน ทุ่งอุดมิธทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
๕.  อายุราชการ  ๒๕  ปี  (นับถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  
๖.  งานที่รับผิดชอบ 

๖.๑  กลุ่มสาระท่ีสอน  ิธทยาศาสตพแ    ชั้น  มกียมศึกษาปีที่ ๑ 
       กลุ่มสาระที่สอน  ิธทยาศาสตพแ    ชั้น  มกียมศึกษาปีที่ ๒ 
       กลุ่มสาระท่ีสอน  ิธทยาศาสตพแ    ชัน้  มกียมศึกษาปีที่ ๓ 
       กลุ่มสาระที่สอน  ิธทยาศาสตพแ    ชั้น  มกียมศึกษาปีที่ ๔ 
๖.๒  งานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
         ๖.๒.๑  หนกิหนด้ากัุ่มสาพวิธทยาศาสตพแลัวกทคโดโัยี 

๖.๒.๒  กจ้าหนด้าที่ กัสดุ 
๖.๓  ความสามารถพิเศษ 

                   - 
๗.  ประวัติการเข้ารับการพัฒนาตนเอง ในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  
        

ที ่ รายการที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะท่ีพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

๑ หนักกสตูพกาพอบพมคพูด้ิยพวบบ
ทางไกั  โคพงกาพบูพฑากาพสวกตม็
ศึกษา 

กาพักนดาตดกองกาพ
บพธหนาพจกดกาพ
หนักกสตูพลัวกาพ
จกดกาพกพียดพู ้
กาพักนดาผู้กพียด 

๙ 
ัฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๑๑
ัฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

- สถาบกดส่งกสพธมกาพ
สอดิธทยาศาสตพแลัว
กทคโดโัยี (สสิท.) 
สถาดท่ีจกด  
โพงกพียดบุญิาทยแ
ิธทยาักย 
 
 

สสสสส        
 



ที ่
รายการที่ได้รับการ

พัฒนา 
สมรรถนะท่ี

พัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

๒ กพพมกาพคุมสอบ กาพมุ่งผัสกมฤท ธี์
ใดกาพปฏธบกตธงาด 
กาพักนดาตดกอง 

๑ 
กมษายด 
๒๕๖๓ 

๙  
กมษายด 
๒๕๖๓ 

-ส าดกกงาดมดสอบทางกาพศึกษา
ลหน่งชาตธ  
(องคแกาพมหนาชด) 
สถาดท่ีจกด ผ่าดพวบบ E-Learning  
learning.niets.or.th/mod/ 
scorm/view.php?id=๗ 

๓ ได้ผา่ดกาพทดสอบคิามพู้
กบื้องต้ดกกี่ยิกกบไิพกสโคโพดา่ 

จพธยีพพม ลัว
จพพยาบพพฑ
ิธชาชีั 

๑๔ 
กมษายด 
๒๕๖๓ 

๑๔ 
กมษายด 
๒๕๖๓ 

- ส าดกกงาดกขตัื้ดท่ีกาพศึกษา กขต 
๓๕ 
สถาดท่ีจกด ผ่าดพวบบ E-Learning 
จาก http://www.secondary๓๕.
go.th/ questionnaire-spm๓๕ 

๔ อบพมกาพจกดกาพกพียดกาพ
สอดทางไกั ใดสถาดกาพฑแ
กาพลัพ่พวบาดของโพคตธด
กชื้อไิพกสโคโพด่า ๒๐๑๙( 
COVID-๑๙)ผา่ดพวบบ
ทางไกั 

กาพักนดาตดกอง
กาพบพธหนาพจกดกาพ
หนักกสตูพลัวกาพ
จกดกาพกพียดพู ้
กาพักนดาผู้กพียด 

๗ 
ัฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

๗ 
ัฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

ส าดกกงาดคฑวกพพมกาพกาพศึกษา
ขก้ดัื้ดฐาด 

๕ อบพมทางไกัด้ิยพวบบ
อธกั็กทพอดธกสแกพื่องกตพียม
คิามัพ้อมพกบปพวกมธด PISA
๒๐๒๑ ด้ิยพวบบ PISA-
Style Onine Tesing 

กาพักนดาตดกอง
กาพบพธหนาพจกดกาพ
หนักกสตูพลัวกาพ
จกดกาพกพียดพู ้
กาพักนดาผู้กพียด 

๑๘ 
ัฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

๑๘ 
ัฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

ส าดกกงาดกขตัืด้ท่ีกาพศึกษากขต๓๕ 

๖ อบพมทางไกัด้ิยพวบบ
อธกั็กทพอดธกสแ (HRD : e – 
Learning) 
กาพขออดุญาตธไป
ต่างปพวกทศของข้าพาชกาพ
คพูลัวบุคัากพทางกาพ
ศึกษา 

กาพมุ่งผัสกมฤท ธี์
ใดกาพปฏธบกตธงาด 

๑๘ 
ัฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

๑๘ 
ัฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

ส าดกกงาดกขตัื้ดท่ีกาพศึกษากขต๓๕ 

๗ อบพมทางไกัด้ิยพวบบ
อธกั็กทพอดธกสแ (HRD : e – 
Learning)หนักกสูตพกาพัด
คิามกสีย่งจากภกยัธบกตธ
ีพพมชาตธลัวกาพพกบมือกกบ

กาพักนดาตดกอง
กาพบพธหนาพจกดกาพ
หนักกสตูพลัวกาพ
จกดกาพกพียดพู ้
กาพักนดาผู้กพียด 

๒๖  
มธถุดายด 
๒๕๖๓ 

๒๖  
มธถุดายด 
๒๕๖๓ 

ส าดกกงาดคฑวกพพมกาพกาพศึกษา
ขก้ดัื้ดฐาด พ่ิมกกบมูัดธีธศภุดธมธต
ลหนง่ปพวกทศไทย 

http://www.secondary35.go.th/
http://www.secondary35.go.th/


คิามกปัีย่ดลปังสภาั
ภูมธอากาศ ส าหนพกบบุคัากพ
ใดสถาดศึกษาพหนกสหนักกสูตพ 
๖๒๓๐๗ 

๘ กธจกพพมปพวชาสกมักด แี
หนักกสตูพ STEM๒  กพือง
ัักงงาดไฟฟ้าใดปพวกทศไทย 
พวดกบมกียมศึกษาตอดต้ด 

กาพักนดาตดกอง
กาพบพธหนาพจกดกาพ
หนักกสตูพลัวกาพ
จกดกาพกพียดพู ้
กาพักนดาผู้กพียด 

๑๖  
สธงหนาคม  
๒๕๖๓ 

๑๖ 
 สธงหนาคม 
๒๕๖๓ 

กาพไฟฟ้าฝา่ยผัธตลหน่งปพวกทศไทย
พ่ิมกกบคฑวิธทยาศาสตพแ 
มหนาิธทยาักยศพีดคพธดทพิธโพน 

๙ อบพมโคพงกาพตาม
หนักกกกฑ์แลัวิธีีกาพ
ปพวกมธดิธทยฐาดวลดิใหนม่
(ิ๒๑/๒๕๖๐ 

กาพักนดาตดกอง 
 

๒๖ 
ีกดิาคม 
๒๕๖๓ 

๒๖ 
ีกดิาคม 
๒๕๖๓ 

ส าดกกงาดกขตัื้ดที่กาพศึกษากขต  
๓๕ 

๑๐ อบพมทางไกัด้ิยพวบบ
อธกั็กทพอดธกสแ (HRD : e – 
Learning) 
กาพักนดาสมถดวคพูมือ
อาชีัด้าดกาพจกดกาพกพยีดพู้
ยุคใหนม่ โดยใช้ลหนั่งกพียดพู้
ดอกชก้ดกพียดลัวกทคโดโัยี
กป็ดฐาด 

กาพักนดาตดกอง
กาพบพธหนาพจกดกาพ
หนักกสตูพลัวกาพ
จกดกาพกพียดพู ้
กาพักนดาผู้กพียด 

๑๖ 
มกพาคม 
๒๕๖๔ 

๑๖ 
กุมภาักด แี

๒๕๖๔ 

คุพุสภา 

๙ อบพมทางไกัด้ิยพวบบ
อธกั็กทพอดธกสแ (HRD : e – 
Learning) 
หนักกสตูพอบพมกาพจกดกาพ
กพียดพู้ิธทยากาพค าดิฑ 
 ส าหนพกบคพูมกียมศึกษาปีท่ี ๑ 
- ๓ Coding Online for 
Grade ๗ - ๙ Teacher (C๔
T - ๘) พุ่ดท่ี  ๒ 

กาพักนดาตดกอง
กาพบพธหนาพจกดกาพ
หนักกสตูพลัวกาพ
จกดกาพกพียดพู ้
กาพักนดาผู้กพียด 

๘ 
มกพาคม 
๒๕๖๔ 

๘ 
มีดาคม 
๒๕๖๔ 

ส าดกกงาดคฑวกพพมกาพกาพศึกษา
ขก้ดัื้ดฐาด (สัฐ.) พ่ิมกกบสถาบกด
ส่งกสพธมกาพสอดิธทยาศาสตพแลัว
กทคโดโัยี (สสิท.) 





๘   แผนพัฒนาตนเองในอนาคต (ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
๑ สมรรถนะประจ าสายงาน 

การบริหารหลักสูตรและ        
การจัดการเรียนรู ้
1.1 คิามสามาพถใดกาพสพ้าง

ลัว กันดาหนักกสูตพ 

1.2 คิามสามาพถใดกดื้อหนา
สาพวที่สอด 

1.3 คิามสามาพถใดกาพจกด
กพวบิดกาพกพียดพู้ที่กด้ด
ผู้กพียดกป็ดส าคกญ 

1.4 คิามสามาพถใดกาพใช้ลัว
กันดาดิกตกพพม 

กทคโดโัยีสาพสดกทศ กั่ือ
จกดกาพกพียดพู้ 
คิามสามาพถใดกาพิกด
ลัว ปพวกมธดผักาพกพียดพู้ 
 

 

- กข้าพกบกาพอบพม สกมมดา  
ศึกษาดูงาด ศึกษากอกสาพ
กกี่ยิกกบหนักกสูตพ          
กาพออกลบบกาพกพียดพู้  
กาพกขียดลผดกาพจกด
ปพวสบกาพฑแ กาพิกดผั
ปพวกมธดผักัื่อ กันดา
ตดกอง 

- กข้าพกบกาพอบพมกกี่ยิกกบ
กาพผัธตสื่อ กาพใช้สื่อ
ปพวกภท ICT ที่หนด่ิยงาดจกด
ขึ้ดทกุๆคพก้ง 

 
ตัอดปี
กาพศึกษา 

 
ตัอดปี
กาพศึกษา 

 
โพงกพียด 

 
ตดกองมีคิามสามาพถใดกาพ
จกดกธจกพพมกาพกพียดพู้ โดยมี
คิามพู้กพื่องกาพกขียดลผดกาพ
จกดปพวสบกาพฑแ กาพิกดผั
ปพวกมธดผั ตัอดจดกาพผัธต
สื่อ กาพใช้สื่อ ปพวกภท ICT 
ส่งผัต่อกาพจกดกธจกพพมใหน้กกบ
ผู้กพียดอย่างสูงสุด 



อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
๒ สมรรถนะประจ าสายงาน 

การพัฒนาผู้เรียน 

2.1 กาพปัูกฝังคุฑีพพม
จพธยีพพมลก่ผู้กพียด 

2.2 กาพส่งกสพธมกธจกพพม
คิามคธด  ิธกคพาวหนแผู้กพียด 

กาพส่งกสพธมทกกษวลัว  

กพวบิดกาพ 

 
- จกดกธจกพพมส่งกสพธม 
ปัูกฝังคุฑีพพม จพธยีพพม
ที่ดีงามใหน้กกบผู้กพียดอยู่กสมอ
โดยกาพอบพมหนด้ากสาีง  
กธจกพพมโฮมพูม กธจกพพมสุด
สกปดาหนแกาพกั่าดธทาด
ส่งกสพธมคุฑีพพม 
- ส่งกสพธมผู้กพียดตามคิาม
ถดกด คิามส่ามาพถลต่ัว
บุคคั 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
โพงกพียด 

 
ผู้กพียดมีคุฑีพพม จพธยีพพม
ลัวคุฑักกษฑวที่ัึงปพวสงคแ 
มีทกกษวชีิธต กป็ดที่ยอมพกบ
ของสกงคม 

๓ สมรรถนะประจ าสายงาน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
- จกดบพพยากาศใดชก้ดกพียด
ใหน้กอ้ือต่อกาพกพียดพู้ 
- จกดมุมปพวสบกาพฑแต่างๆ
กั่ือใหน้กป็ดลหนั่งกพียดพู้ 
- จกดป้ายดธกทศกั่ือกป็ด
ข้อมูั ข่าิสาพส าหนพกบกาพ

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
โพงกพียด 

 
หน้องกพียดมีบพพยากาศที่กอื้อ
ต่อกาพกพียดพู้  ผู้กพียดมี
คิามสุขใดกาพกพียดพู้  คพูมี
ข้อมูัต่างๆอย่างกป็ดปัจจุบกด
ที่สามาพถกป็ดลบบอย่างได้ 



อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
กพียดพู้ 
- จกดท ากอกสาพงาดีุพกาพ
ใดชก้ดกพียดใหน้กป็ดปัจจุบกด 
- จกดพวบบกาพดูลั
ช่ิยกหนัือผู้กพียดลัวด า
ข้อมูัไปใช้ใดกาพักนดา
ผู้กพียด 

๔ สมรรถนะประจ าสายงาน 

การวิเคราะห์  สังเคราะห์และ
การวิจัยในชั้นเรียน 

4.1 คิามสามาพถใดกาพ
ิธกคพาวหนแ 

4.2 คิามสามาพถใดกาพ
สกงกคพาวหนแ 

4.3 คิามสามาพถใดกาพกขียด
กอกสาพทางิธชากาพ 

4.4 คิามสามาพถใดกาพิธจกย 

 
- กข้าพกบกาพอบพม 

กันดากาพจกดกธจกพพมกาพ
กพียดพู้  จกดท าสื่อกาพกพียดพู้ 
กั่ือ กันดาคุฑภาัของคพู
ลัวผู้กพียด 
- ศึกษากอกสาพ ต าพาใด
กาพจกดท ากอกสาพทาง
ิธชากาพ 
- ศึกษาผังาดตกิอย่างใด
กาพท าผังาดทางิธชากาพ 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
โพงกพียด 

 
- คพูมีคิามพู้คิามสามาพถใด
กาพกขียดผังาดทางิธชากาพ
ลัวิธจกยใดชก้ดกพียดลบบง่าย
ได้ 
- ผู้กพียดได้พกบกาพลก้ปัญหนาที่
ถูกิธีีโดยคพูท ากาพิธจกยใดชก้ด
กพียด 
- คพูมีกาพท าิธจกยใดชก้ดกพียด
อย่างต่อกดื่อง 



อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
- ด ากดธดกาพิธจกยใดชก้ดกพียด
กั่ือลก้ปัญหนาตัอดจด

กันดาผู้กพียด 
๕ สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5.1 คิามสามาพถใดกาพิาง

ลผดกาพปฏธบกตธงาด 

5.2 คิามสามาพถใดกาพ
ปฏธบกตธงาด 

     ผักาพปฏธบกตธงาด 

 
- จกดกธจกพพมกาพกพียดพู้ที่
กด้ดผู้กพียดกป็ดส าคกญ 
- จกดกธจกพพมกาพกพียดพู้ที่
กด้ดใหน้ผู้กพียดได้ปฏธบกตธจพธง 
- จกดกธจกพพมกาพกพียดพู้โดย
ใช้สื่อ ดิกตกพพมที่ด่าสดใจ
ทก้งทางกทคโดโัยีลัวลหนั่ง
กพียดพู้ 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
โพงกพียด 

 
ผู้กพียดใหน้สดใจ ตก้งใจ มีคิาม
กพวตือพือพ้ดที่จวกพียดพู้   
มีผัสกมฤทีธ์ทางกาพกพียดที่ดี
ขึ้ด มีทกกษวใดกาพปฏธบกตธ
กธจกพพมตามศกกยภาัของลต่
ัวบุคคั 

๖ สมรรถนะหลกั 

การพัฒนาตนเอง 

3.1 คิามสามาพถใดกาพ
ิธกคพาวหนแตดกอง 

3.2 คิามสามาพถใดกาพใช้
ภาษาไทยกั่ือกาพสื่อสาพ 

 
- กขา้พกบกาพอบพม สกมมดา
ที่หนด่ิยงาดต้ดสกงกกด  
หนด่ิยงาดอื่ด ๆ จกดขึ้ด 
- ศึกษาดูงาดโพงกพียด
ต้ดลบบ  บุคัากพต้ดลบบ

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
โพงกพียด 

 
ตดกองกป็ดผู้มีคุฑภาั ได้พกบ
กาพ กันดาไปใดทธศทางที่ดีข้ึด
ส่งผัลัวกกธดปพวโยชดแต่อ
ผู้กพียด  โพงกพียด 



อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
3.3 คิามสามาพถใดกาพใช้

ภาษาอกงกฤษกั่ือกาพ
ลสิงหนาคิามพู้ 

3.4 คิามสามาพถใดกาพ
ตธดตามคิามกคัื่อดไหนิ
ทางิธชากาพลัวิธชาชีั 

3.5 คิามสามาพถใดกาพ
ปพวมิัคิามพู้ลัวกาพด า
คิามพู้ไปใช้ 
 

กั่ือด ามา กันดาตดกอง 
- ลักกปัี่ยดกพียดพู้กกบ
บุคัากพใดโพงกพียด 
- ศึกษากอกสาพ ผังาดทาง
ิธชากาพจากต าพา ิาพสาพ 
- สืบค้ดคิามพู้ทาง 
internet 

๗ สมรรถนะหลัก 

การท างานเป็นทีม 

4.1 คิามสามาพถใดกาพ
ิางลผดกัื่อกาพปฏธบกตธงาด
กป็ดทีม 

4.2 คิามสามาพถใดกาพ   

ปฏธบกตธงาดพ่ิมกกด 

 
- พ่ิมกธจกพพมที่กด้ดกาพ
ท างาดกป็ดทีม 
- ยอมพกบฟังคิามคธดกหน็ด
ของกั่ือดพ่ิมงาด โดยพู้จกก
กาพกป็ดผู้ใหน้ลัวผู้พกบที่ดี 
- มีคิามสามกคคีใดหนมู่คฑว 
 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
โพงกพียด 

 
กกธดคิามสามกคคีใดหนมู่คฑว 
ส่งผัใหน้กาพด ากดธดงาดต่าง ๆ
บพพัุผัส ากพ็จตัอดจดกาพมี
คิามสุขใดกาพปฏธบกตธงาด 



อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
๘ สมรรถนะประจ าสายงาน 

การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 

8.1 คิามสามาพถใดกาพด า
ชุมชดมามีส่ิดพ่ิมใด
กธจกพพมของสถาดศึกษา 

๘.๒  คิามสามาพถใดกาพกขา้
พ่ิมกธจกพพมของชุมชด 

 

- ด ากดธดกาพปพวชุม
ผู้ปกคพอง /กพพมกาพ
สถาดศึกษากั่ือชี้ลจง
ดโยบาย ลดิทางกาพจกด
กธจกพพมของสถาดศึกษา 

- ขอคิามพ่ิมมือจากชุมชด
บางโอกาส 

- กข้าพ่ิมกธจกพพมของชุมชด
ทุก ๆ คพก้งทก้งงาดปพวกัฑี
ลัวกธจกพพมที่กป็ด
ปพวโยชดแ 

 

ตัอดปี
กาพศึกษา 

 

ตัอดปี
กาพศึกษา 

 

โพงกพียด 

 

- ชุมชดใหน้คิามพ่ิมมือใด
กธจกพพมต่าง ๆ ที่สถาดศึกษา
จกดขึ้ดอย่างกต็มใจ 

- ชุมชดมีคิามัึงัอใจใด
กธจกพพมที่ผู้กพียด ลัว
สถาดศึกษาจกดขึ้ด 

๙ สมรรถนะหลัก 

การบริการที่ดี 

 

- ได้ใหน้บพธกาพทางิธชากาพ
ลก่คพูลัวบุคัากพทางกาพ
ศึกษาทก้งใดโพงกพียดลัว
ดอกโพงกพียดกั่ือกป็ดกาพ
กผยลัพ่ผังาดิธชากาพ 

 

ตัอดปี
กาพศึกษา 

 

ตัอดปี
กาพศึกษา 

 

โพงกพียด 

 

กกธดผัดีต่อกั่ือดพ่ิมงาดใด
โพงกพียดลัวต่างโพงกพียด กัื่อ
ด ามา กันดากาพกพียดกาพสอด 



อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
๑๐ สมรรถนะหลัก 

จริยธรรมและจรรยาบรรณครู 
10.1  กาพมีิธดกย 

10.2  กาพปพวัฤตธปฏธบกตธตด
กป็ดลบบอย่างที่ดี 

10.3  กาพด าพงชีิธตอย่าง
กหนมาวสม 

10.4  คิามพกกลัวศพกทีาใด 

ิธชาชีั 

10.5  คิามพกบผธดชอบใดิธชาชีั 

 
 

- กข้าพกบกาพอบพม กันดา
ด้าดคุฑีพพม จพธยีพพม
อย่างด้อยปีัว ๑  คพกง้ 
- ปพวัฤตธปฏธบกตธตดใด  
กาพด าพงชีิธตโดยยึดหนักก
ปพกชญากศพษฐกธจัอกัียง 
- ปพวัฤตธปฏธบกตธตดใด
ิธชาชีัโดยพกกลัวศพกทีาใด
ิธชาชีัของตดกอง โดยมี
ิธดกยใดตดกอง 
 
 

 
 

ตัอดปี
กาพศึกษา 

 
 

ตัอดปี
กาพศึกษา 

 
 

โพงกพียด 

 
 
ตดกองกป็ดผู้ที่มีคุฑีพพม 
จพธยีพพม มีิธดกย  มีคิาม
พกบผธดชอบ มีคิามก้าิหนด้าใด
ิธชาชีัที่สูงยธ่งๆขึ้ด 

๑๑ สมรรถนะประจ าสายงาน 

ภาวะผู้น า 

๑. ิุนธภาิวคิามกป็ดผู้ใหนญ่ 
   ที่กหนมาวสมกกบคิามกป็ดคพู 

 
- สืบกสาวข้อมูั คิามพู้

ทางิธชาชีัใหนม่ๆ ที่สพ้าง
คิามท้าทายใดกาพ

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
ตัอดปี

กาพศึกษา 

 
โพงกพียด 

 
- ได้ข้อมูัข้อมูั คิามพู้ทาง

ิธชาชีัใหนม่ๆ ที่สพ้างคิาม
ท้าทายใดกาพท างาด



อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
๒. กาพสดทดาอย่างสพ้างสพพคแ 
๓. กาพกป็ดบุคคัลหน่ง 
    กาพกปัี่ยดลปัง 
๔. กาพปฏธบกตธงาดอย่าง

ไตพ่ตพอง 
๕. กาพมุ่ง กันดาผัสกมฤทีธ์

ผู้กพียด 

สดทดาอย่างสพ้างสพพคแ 
กกบผู้อ่ืดโดยกาพกข้าพ่ิม
อบพมหนพือพ่ิมงาด
สกมมดาทางิธชากาพ 

- ก าหนดดกป้าหนมายลัว
มาตพฐาดกาพกพียดพู้ที่ท้า
ทายคิามสามาพถของ
ตดกองตามสภาัจพธง 
ลัวปฏธบกตธใหน้บพพัุผั
ส ากพ็จ 

- ใหน้ข้อมูัลัวข้อคธดกหน็ด
พอบดา้ดของผู้กพียดต่อ
ผู้ปกคพองลัวผู้กพียด
อย่างกป็ดพวบบ 

พ่ิมกกบกั่ือพ่ิมงาด 
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