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บทนำ 

 

Individual  Development  Plan  (ID Plan)  คืออะไร 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  ไดใหความหมายของ Individual 

Development Plan (ID Plan) หมาย ถึ งการ พัฒ นาบุ คล ากรโดยยึ ดหลั กการป ระ เมินสมรรถนะ 

(Competency Based  Approach) จะทำใหผูปฏิบัติงานสามารถรูจุดเดน  จุดดอยของความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการจำเปนของหนวยงาน และของ

ตนเองอยางแทจริง  อีกท้ังจะทำใหการพัฒนาครูดำเนินไปอยางประหยัด และสอดคลองกับนโยบาย         

ของรัฐบาล 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามุงเนนใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหนง และมาตรฐาน

วิ ช าชี พ  ท้ั ง ส ม รร ถ น ะห ลั ก  (Core Competency)  ส ม ร รถ น ะ ก ารป ฏิ บั ติ ง า น ใน ห น า ท่ี  ห รื อ             

สม รรถ น ะป ระจ ำส าย งาน  (Functional Competency) แ ล ะส ม รรถน ะ เฉพ าะต าม ก ลุ ม ส าระ 

(Specificational  Competency) ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด   โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency 

Based  Approach) เพราะจะทำใหผูปฏิบัติงานสามารถรูจุดเดน จุดดอยของความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของตน และสามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการจำเปนของตนเอง และหนวยงาน   

ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน ไดมุงเนนใหครู

และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแนวทางดังกลาว  โดยเริ่มตนจากการประเมินสมรรถนะ      

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะตามความตองการของ

หนวยงาน  เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองตามระบบการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดอยางถูกตองตามกระบวนการ  สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพ่ิมข้ึน และ

สงผลตอผูเรียนท่ีรับผิดชอบ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา. 2551) 

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงานข้ึนอยู กับคุณภาพของคนหรือบุคคล ในการปฏิบัติงาน               

ถาบุคคลใดเปนบุคคล ท่ี มี คุณภาพหรือทางการ(วิชาการ)จะเรียกวา มีสมรรถนะ (Competency) 

(ความสามารถของบุคคลในทุก ๆ ดานท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลกัษณะ คุณธรรม

ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพ) ท่ีสูง ยอมสงผลตอคุณภาพของงานในหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย ปจจุบันในวงราชการก็ไดนำสมรรถนะเปนตัวชี้วัดความสามารถของบุคคล ซ่ึงสมรรถนะโดยท่ัวไป

จะแบงเปน 2 สมรรถนะ คือ 

สมรรถนะหลั ก  (Core Competency) หมาย ถึ ง สมรรถนะ ท่ี ทุ กคนต อ งมีห รือปฏิ บั ติ ได               

เปนคุณลักษณะรวมกันของบุคคลทุกตำแหนง ตัวอยาง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม และสมรรถนะประจำสาย

งาน (Functional Competency) เปนสมรรถนะท่ีกำหนดเฉพาะสำหรับแตละตำแหนง เพ่ือใหบุคคลท่ีดำรง
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ตำแหนงนั้น แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน ตัวอยาง สมรรถนะ

ประจำสายงานของครู ประกอบดวย การจัดการเรียนรู การพัฒนาผู เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน        

การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย การสรางความรวมมือกับชุมชน ตัวอยาง สมรรถนะหลักของบุคลากร

ทางการศึกษา ประกอบดวย การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนา

ศักยภาพบุคคล การมีวิสัยทัศน 

สำหรับการพัฒนาบุคคลในอดีตท่ีผานมา เปนการพัฒนาแบบเหมารวมหรือยกเขง หมายความวา   

เม่ือเรื่องใดท่ีหนวยงานตองการพัฒนา ก็จะพัฒนาแบบปูพรมคือพัฒนาทุกคนไมรูวามีความรูหรือไมมี ตองการ

หรือไมตองการ เปนปญหาหรือไมเปนปญหา แตจะพัฒนาหมด สิ่งท่ีเปนปญหาของการพัฒนารูปแบบนี้ก็คือ

ความไมคุมคา คือผูเขารวมพัฒนาจะสนใจเฉพาะบุคคลท่ีตองการ อยากรู อยากทราบเทานั้น สำหรับกลุมคนท่ี

เหลือเปนกลุมบุคคลท่ีไมตองการ ก็จะไมใหความสำคัญ ไมสนใจ ทำใหเปนอุปสรรคในการพัฒนาทางแก       

ท่ีคิดวานาจะเปนไปได คือ การพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(Individual Development 

Plan: ID PLAN) โดยจะตองผานกระบวนการประเมินสมรรถนะ ท่ีประกอบดวย การประเมินตนเอง รวมกับ

เพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชารวมประเมิน นำผลสรุปผล วาสมรรถนะใดท่ีจำเปนตองพัฒนาและสมรรถนะ

ใดท่ีไมจำเปนตองพัฒนา ตอจากนั้นนำมาจัดอันดับสมรรถนะท่ีจำเปนตองพัฒนา พรอมใหเหตุผลประกอบ    

วาการพัฒนาสมรรถนะดังกลาวจะสงผลตออะไร ตอใคร เชน จะสงผลตอคุณภาพของนักเรียน หนวยงาน 

ชุมชน วงการวิชาชีพ หรือตนเอง เปนตน หลักการจัดท่ี สมรรถนะท่ีจำเปนเรงดวนในการพัฒนาของครู คือ 

สงผลตอคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก สำหรับตอตนเองควรเปนอันดับสุดทาย 

จากนั้นนำไปสูการเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยใหนำเสนอรูปแบบ วิธีการพัฒนาในแตละ

สมรรถนะ หลาย ๆ รูปแบบเพ่ือเปนทางเลือกในการพัฒนา พรอมกับกำหนด ชวงระยะเวลาท่ีจะพัฒนา(เริ่มตน

และสิ้นสุด) และหนวยงานหรือองคกรท่ีจะขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาซ่ึงจะเห็นวาการพัฒนา โดยใช   

ID-PLAN จะเปนการพัฒนาท่ีสนองตอบความตองการแตละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา  

ก็จะสงผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีประสิทธิภาพตอไป และจะเปนการพัฒนาท่ีตอเนื่องจนทำให  

การปฏิบัติหนาท่ีมีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนขาราชการท่ีดีตอไป (ยืนยง ราชวงษ, 

2551) 
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สวนที่ 1 

ขอมูลสวนบุคคล 

 

ช่ือ      นายบุรินทร  ทิพยชะ       

ตำแหนง      ครู     วิทยฐานะ  - 

อายุการทำงาน      6  ป        ตำแหนงเลขท่ี  101339 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

อัตราเงินเดือนปจจุบัน    23,770 บาท 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได   54 ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000    

เบอรโทรศัพทมือถือ  084-804-9400 

 

สถานท่ีทำงาน 

  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35  

 

งานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2. ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  - ชุมนุมคณิตศาสตร 

 

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

         1.  ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2  

  2.  ครูผูสอนสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร   

        3.  งานกิจกรรมสงเสริมวันสำคัญ                         

4.  หัวหนางานบุคคล 

5.  ครูผูดูแลนักเรียนท่ีมีความพิการทางการศึกษา     

         6.  ผูตรวจเวรวันศุกร 

 7.  ระบบ DLIT 

 8.  ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 

 9. หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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สวนที่ 2 

การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาตนเอง 

 

  การวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดหองเรียนท่ีมีคุณภาพ (Individual Development Planning 

: IDP)  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวางแผนการ

พัฒนาตนเอง 2 ดาน คือ ดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  ดานสมรรถนะหลัก มีการพัฒนาตนเองใน 4 ดาน 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์  

1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 

1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1.3 ผลการปฏิบัติงาน 

2. การบริการท่ีดี  

2.1 ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 

2.2 ความสามารถในการใหบริการ 

3. การพัฒนาตนเอง  

3.1 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

3.2 ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

3.3 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรู 

3.4 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.5 ความสามารถในการประมวลความรูและนำความรูไปใช 

4. การทำงานเปนทีม  

4.1 ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเปนทีม 

4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน 

 

ดานสมรรถนะประจำสายงาน มีการพัฒนาตนเองใน 5 ดาน คือ 

1. การจัดการเรียนรู 

1.1 ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร 

1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 

1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1.4 ความสามารถในการใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู 

1.5 ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู 
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2. การพัฒนาผูเรียน 

2.1 ความสามารถในการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม 

2.2 ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

2.3 ความสามารถในการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย 

2.4 ความสามารถในการปลกูฝงความเปนไทย 

2.5 ความสามารถในการจัดระบบดูแลและชวยเหลือผูเรียน 

  3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู 

3.2 ความสามารถในการจัดทำขอมูลสารสนเทศและเอกสารฯ 

3.3 ความสามารถในการกำกับดูแลชั้นเรียน 

4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย 

4.1 ความสามารถในการวิเคราะหบทเรียนและผูเรียน 

4.2 ความสามารถในการสังเคราะหความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา 

4.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ 

4.4 ความสามารถในการวิจัย 

5. การสรางความรวมมือกับชุมชน 

5.1 ความสามารถในการนาชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมสถานศึกษา 

5.2 ความสามารถในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

 

  นอกจากนี้ จะตองมีการพัฒนาดานคุณลักษณะท่ีจำเปนในการพัฒนาวิชาชีพ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไดแก 

1. การมีวินัย 

2. การประพฤติปฏบิัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

3. การดำรงชีวิตอยางเหมาะสม 

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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การพัฒนาตนเองสูหองเรียนคุณภาพ 

 

หลักการ 

  หองเรียนคุณภาพเปนแนวทางการขับเคลื่อนของ สพฐ. แกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวทาง     

การกระจายอำนาจแกโรงเรียนผูนำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธมุงเนนใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติ ระดับหองเรียน มีความคาดหวังใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตองมีพ้ืนฐานความรู ความเขาใจและทักษะ 5 ประการ ดังนี ้

               1) นำการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ 

               2) ออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน 

               3) การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 

               4) การใช ICT เพ่ือการสอนและสนับสนุนการสอน 

               5) การสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI - Key Performance Indicators) หองเรียนคุณภาพ 

  มีขอตกลงเบื้องตนดานตัวชี้วัดความสำเร็จในดานความรู ผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ท่ีจะทำใหเกิด

หองเรียนคุณภาพท้ัง 5 ดาน ไวดังนี้ 

1. การนำการเปล่ียนแปลงสูหองเรียน 

  1) ดานความรู ครูไดพัฒนาความรูในสิ่งตอไปนี้ 

               (1) แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

               (2) การจัดการเรียนรูท่ีเปลี่ยนแปลง 

               (3) การจัดหองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

          2) ผลปฏิบัติงาน ท่ีปรากฏ 

               (1) แผนพัฒนาตนเอง 

               (2) ผลงานเชิงสรางสรรค 

  3) ตัวชี้วัด 

             (1) มีความตื่นตัวในทางสรางสรรค ทุมเทการทำงานอยางสุดชีวิตจิตใจ 

              (2) มีแผนการพัฒนาตนเอง รวมมือกันทำงาน และมีผลงานอยางสรางสรรค 
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2. การออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน 

    1) ดานความรู 

              (1) การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานแบบยอนกลับ (Backward Design) 

              (2) ผูบริหาร นิเทศชี้แนะ (Coaching) การจดักิจกรรมเรียนรู 

              (3) ออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

              (4) รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดวยระดับคุณภาพ 

   2) ผลปฏิบัติงาน 

             (1) ออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

            (2) รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดวยระดับคุณภาพ 

   3) ตัวชี้วัด  นักเรียนมีผลงาน, ชิ้นงาน ท่ีสะทอนคุณภาพการคิดระดับสูง 

 

3. การวิจัยในช้ันเรียน (CAR-Classroom Action Research) 

   1) ดานความรู 

            (1) การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan-ID) 

            (2) การวิจัยในชั้นเรียน 

   2) ผลปฏิบัติงาน 

            (1) ปรับปรงุแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง 

            (2) รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน 

   3) ตัวชี้วัด  ใชการวิจัยชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research) พัฒนาตนเองและนักเรียน มี

เพ่ือนสะทอนความคิด 

 

4. การใช ICT เพ่ือการสอนและสนับสนุนการสอน 

   1) ดานความรู  การใชสื่อสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการพัฒนาการเรียน 

   2) ผลปฏิบัติงาน 

          (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใชหรือทำสื่อ ICT 

          (2) มี e-Mail และเผยแพรผลงานทางเว็บไซต 

  (3) การใชแอปพลิเคชั่นในการจัดการชั้นเรียน 
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   3) ตัวชี้วัดมีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการใช ICT หรือการบูรณาการสาระวิชาตางๆ 

อยางหลากหลาย 

5. การสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 

    1) ดานความรู  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนการสรางวินัยเชิงบวก 

    2) ผลปฏิบัติงาน  จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอยางเปนระบบ 

   3) ตัวชี้วัด  ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อยางเปนระบบ เปนองครวมท้ัง

รางกาย สติปญญา สังคม  และอารมณ
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ดานสมรรถนะหลัก 

ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

1 การมุงผลสัมฤทธิ์ 

1.1 ความสามารถในการวางแผน  

การกำหนดเปาหมาย การวิเคราะห 

สงัเคราะหภารกิจงาน 

1.2 ความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี 

ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน

สมบูรณ 

1.3 ความสามารถในการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.4 ความสามารถในการพัฒนา 

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่องเพ่ือใหงานประสบ

ความสำเร็จ 

 

- วิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

- กำหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

- กำหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูอยางเปน

ข้ันตอน เปนแบบแผน 

- ใฝเรียนรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูและเทคนิคการสอน

ใหมๆ 

-  ริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

- แสวงหาความรูท่ีเก่ียวกับวิชาชีพใหม ๆ เพ่ือการพัฒนา

ตนเอง 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง แลวนำผลนั้นมา

ปรับปรุง พัฒนาตนเอง 

- ใชผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/พัฒนาการ

ทำงานใหดียิ่งข้ึน 

- พัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง และ ชุมชน 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

โรงเรียน 

 

งานท่ีไดรับมอบหมาย

ประสบความสำเร็จ มี

คุณภาพ ถูกตอง 

ครบถวน และสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทำงานได 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

2 การบริการท่ีดี 

2.1 ความตั้งใจและเต็มใจในการ

ใหบริการ 

2.2 การวางแผนในการบริการ 

2.4 การประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

2.3 การปรับปรุงระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

- ทำกิจกรรมตางๆ เพ่ือประโยชนสวนรวมเม่ือมีโอกาส 

- เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการใหบริการแก

ผูรับบริการ 

- ศึกษาความตองการของผูรับบริการ และนำขอมูลไปใชใน

การปรับปรุง 

- ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- ประเมินตนเอง พรอมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

โรงเรียน 

 

ครูใหบริการทางการ

ศึกษาแกผูเรียน 

ผูปกครอง และชุมชน

อยางเปนระบบ ไดรับ

ความพึงพอใจจากการ

บริการ 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

3 การพัฒนาตนเอง 

3.1 การศึกษาคนควาหาความรู 

ติดตามองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

3.2 การสรางองคความรูและ

นวัตกรรมในการพัฒนาองคกรและ

วิชาชีพ 

3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และสรางเครือขาย 

3.4 มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเอง

อยางสม่ำเสมอ 

 

- ศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาสพัฒนา

ตนเองดวยวิธีการ ท่ีหลากหลาย เชน การเขารวมประชุม/

สัมมนา การศึกษาดูงาน การคนควาดวยตนเอง 

- รวบรวม สังเคราะหขอมูล ความรู จัดเปนหมวดหมู และ

ปรับปรุงใหทันสมัย 

- สรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนรู องคกรและวิชาชีพ 

-  แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนา

งาน 

- ใหคำปรึกษา แนะนำ นิเทศ และถายทอดความรู 

ประสบการณทางวิชาชีพแกผูอ่ืน 

- มีการขยายผลโดยสรางเครือขายการเรียนรู 

- สรางเครือขายนอกโรงเรียน หรือทางออนไลน

อินเทอรเน็ต 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

- โรงเรียน 

- สพม.35 

- หนวยงานท่ี

ใหบริการทาง

วิชาการตาง ๆ  

 

 

ครูมีความรูทางวิชาการ

ท้ังดานเนื้อหาสาระวิชา 

และดานการจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนได

เปดโลกทัศน เรียนรูสิ่ง

ตาง ๆ เพ่ือนำไป

ประยุกตใชในการทำงาน

และการดำเนินชีวิต 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

4 การทำงานเปนทีม 

4.1 การใหความรวมมือ ชวยเหลือ

และสนับสนุนเพ่ือนรวมงาน 

4.2 การเสริมแรงใหกำลังใจเพ่ือน

รวมงาน 

4.3 การปรับตัวเขากับกลุมคนหรือ

สถานการณท่ีหลากหลาย 

4.4 การแสดงบทบาทผูนำหรือผูตาม 

4.5 การเขาไปมีสวนรวมกับผูอ่ืนใน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรล ุ

ผลสำเร็จตามเปาหมาย 

- สรางสัมพันธภาพท่ีดีในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

- ทำงานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงานเพ่ือสูเปาหมาย

ความสำเร็จรวมกัน 

- ใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกำลังใจแกเพ่ือนรวมงานใน

โอกาสท่ีเหมาะสม 

- มีทักษะในการทำงานรวมกับบุคคล/กลุมบุคคลไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และใน

สถานการณตางๆ 

- แสดงบทบาทผูนำหรือผูตามในการทำงานรวมกับผูอ่ืนได

อยางเหมาะสมตามโอกาส 

- แลกเปลี่ยน/รับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายใน

ทีมงาน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู/รับฟงความคิดเห็นและประสบการณ

ระหวางเครือขายและทีมงาน 

- รวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทำงานเปน

ทีมใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

- เปนพ่ีเลี้ยงใหบุคลากรท่ีทำงานใหม 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

โรงเรียน 

 

ครูในโรงเรียนรวมกัน

ทำงานอยางกัลยาณมิตร 

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน และ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีของ

ตนอยางเต็มศักยภาพ 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

คร ู

5.1 ความรักและศรัทธา ในวิชาชพี 

5.2 มีวินัย และความรับผิดชอบใน

วิชาชีพ 

5.3 การดำรงชีวิตอยางเหมาะสม 
5.4 การประพฤติปฏิบัติตน เปน

แบบอยางท่ีดี 

5.5 มีความมุงม่ันและตองใจในการ

ทำงาน 

 

 

- สนับสนุน และเขารวมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชนตอวิชาชีพ และเปนสมาชิก

ท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

- ยกยอง ชื่นชมบุคคลท่ีประสบความสำเร็จในวิชาชีพ 

- ยึดม่ันในอุดมการณของวิชาชีพ ปกปองเกียรติและศักดิ์ศรี

ของวิชาชีพ 

- ซ่ือสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจาย และใช

ทรัพยากรอยางประหยัด 

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวัฒนธรรมท่ีดี

ขององคกร 

- ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี และมุงม่ันพัฒนาการ

ประกอบวิชาชีพใหกาวหนา 

- ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง และหา

แนวทางแกไขปญหา อุปสรรค 

- เปนแบบอยางท่ีดตีอสังคม 

 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

 

โรงเรียน 

 

 

ครูในโรงเรียนรวมกัน

ทำงานอยางกัลยาณมิตร 

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน และ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีของ

ตนอยางเต็มศักยภาพ 

 

 



14 

 

ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

  - ปฏิบัติตน/ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 

- รักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของ

ผูอ่ืน 

- เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

- ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี และสถานการณ 

- มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียน เพ่ือนรวมงาน และ

ผูรับบริการ 

- ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพ่ือให

การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ 

- เปนแบบอยางท่ีดีในการสงเสริมผูอ่ืนใหปฏิบัติตนตามหลัก

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีครู และพัฒนาจนเปนท่ี

ยอมรับ 
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ดานสมรรถนะประจำสายงาน 

ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู 

1.1 การสรางและพัฒนาหลักสูตร 

1.2 ความรู ความสามารถใน 

การออกแบบการเรียนรู 

1.3 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

1.4 การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู 

1.5 การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู 

 

 

- สราง/พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางและทองถ่ิน 

- ประเมินการใชหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาหลักสูตร 

- กำหนดผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีเนนการวิเคราะห 

สังเคราะห ประยุกต ริเริ่มเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 

ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียนเปนรายบุคคล 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเหมาะสม

สอดคลองกับวัย และความตองการของผูเรียน และชุมชน 

- เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู 

การจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู 

- จัดทำแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยบูรณาการ

อยางสอดคลองเชื่อมโยงกัน 

 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

 

- โรงเรียน 

- สพม.35 

- หนวยงานท่ี

ใหบริการทางการ

ศึกษา 

 

 

 

ครูมีความรู ความเขาใจ 

และมีความสามารถใน

การออกแบบการเรียนรู

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ตลอดจนนำผลการ

ออกแบบการเรียนรูไปใช

จริงในการจัดการเรียน

การสอน 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

  

 

- มีการนำผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการ

เรียนรู และปรับใชตามสถานการณอยางเหมาะสมและ

เกิดผลกับผูเรียนตามท่ีคาดหวัง 

- ประเมินผลการออกแบบการเรียนรูเพ่ือนำไปใชปรับปรุง/

พัฒนา 

- จัดทำฐานขอมูลเพ่ืออกแบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

- ใชรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลายเพ่ือให

ผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงคและสมรรถนะของผูเรียน 

- ใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

- ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนในการ

จัดการเรียนรู 

- พัฒนาเครือขายการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 

และชุมชน 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

  

 

- ใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยาง

หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 

- สืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

- ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมท่ีใชใน

การจัดการเรียนรู 

- ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย 

เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู และผูเรียน 

- สรางและนำเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตอง

เหมาะสม 

- วัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 

- นำผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

2 การพัฒนาผูเรียน 

2.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

ใหแกผูเรียน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต และ

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเรียน 

2.3 การปลูกฝงความเปน

ประชาธิปไตย ความภูมิใจใน 

ความเปนไทยใหกับผูเรียน 

2.4 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

 

 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการ

เรียนรูในชั้นเรียน 

- จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใหผูเรียนมีสวน

รวมในการวางแผนกิจกรรม 

- จัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะ

ในการเรียนรู การทำงาน การอยูรวมกันในสังคมอยางมี

ความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

- สอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความ

เปนไทย ใหแกผูเรียน 

- จัดทำโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

ความภูมิใจในความเปนไทย 

- ใหผูเรียน คณะครูผูสอน และผูปกครองมีสวนรวมในดูแล

ชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

- นำขอมูลนักเรียนไปใชชวยเหลือ/พัฒนาผูเรียนท้ังดานการ

เรียนรูและปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

- โรงเรียน 

- สพม.35 

- หนวยงานท่ี

ใหบริการทางการ

ศึกษา 

 

 

นักเรียนไดรับการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม และ

พัฒนาทักษะชีวิต 

สามารถดำเนินชีวิตได

อยางมีความสุข 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

  - จัดกิจกรรมเพ่ือปองกันแกไขปญหา และสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนใหแกนักเรียนอยางท่ัวถึง 

- สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับคานิยมท่ีดี

งาม 

- ดูแล ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนอยางท่ัวถึง ทันการณ 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา

ในการ

พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

3.1 จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมการ

เรียนรู 

ความสุขและความปลอดภัยของ 

ผูเรียน 

3.2 จัดทำขอมูลสารสนเทศและ

เอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา 

3.3 กำกับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/

รายวิชา 

 

 

- จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียน

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

- สงเสริมการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับผูเรียน และ

ผูเรียนกับผูเรียน 

- ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใช

และปลอดภัยอยูเสมอ 

- จัดทำขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคลและ

เอกสารประจำชั้นเรียนอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 

- นำขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตาม

ศักยภาพ 

- ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกำหนดกฎ กติกา ขอตกลงใน

ชั้นเรียน 

- แกปญหา/พัฒนานักเรียนดานระเบียบวินัยโดยการสราง

วินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 

- ประเมินการกำกับดูแลชัน้เรียน และนำผลการประเมินไป

ใชในการปรับปรุงและพัฒนา 

- จัดการชั้นเรียนอยางเหมาะสมในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

- โรงเรียน 

- ผูปกครอง 

 

 

นักเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข และครูมีความสุข 

ในการจัดการเรียนรู ครูมี

ขอมูลในการพัฒนา และ

ชวยเหลือนักเรียนเปน

รายบุคคล และสามารถสงตอ

ขอมูลใหแกครูทานอ่ืน ๆ 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา

ในการ

พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

4 การวิเคราะห สังเคราะห และการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

4.1 การวิเคราะห 

4.2 การสังเคราะห 

4.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 

 

 

- สำรวจปญหาเก่ียวกับนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือวาง

แผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

- วิเคราะหสาเหตุของปญหาเก่ียวกับนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้น

เรียนเพ่ือกำหนดทางเลือกในการแกไขปญหาระบุสภาพ

ปจจุบัน 

- มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย อุปสรรคและโอกาส

ความสำเร็จของการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้น

เรียน 

- รวบรวม จำแนกและจัดกลุมของสภาพปญหาของผูเรียน 

แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแกไขปญหาเพ่ือสะดวกตอการ

นำไปใช 

- มีการประมวลผลหรือสรุปขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ประโยชนตอการแกไขปญหาในชั้นเรียนโดยใชขอมูลรอบ

ดาน 

 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

 

- โรงเรียน 

- หนวยงานท่ี

ใหบริการ

ทางการศึกษา 

 

 

 

- ครูมีทักษะในการทำวิจัยใน

ชั้นเรียน การจัดทำแผนงาน/

โครงการ และการเขียน

เอกสารทางวิชาการ  

- นักเรียนไดรับการพัฒนา/

แกปญหาดวยระบวนการวิจัย 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา

ในการ

พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  - จัดทำแผนการวิจัย และดำเนินกระบวนการวิจัย อยางเปน

ระบบตามแผนดำเนินการวิจัยท่ีกำหนดไว 

- ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิจัย

อยางเปนระบบ 

- มีการนำผลการวิจัยไปประยุกตใชในกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมี

บริบทของปญหาท่ีคลายคลึงกัน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา

ในการ

พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5 ภาวะผูนำครู 

5.1 วุฒิภาวะความเปนผูใหญท่ี

เหมาะสมกับความเปนครู 

5.2 การสนทนาอยางสรางสรรค 

5.3 การเปนบุคคลแหงการ

เปลี่ยนแปลง 

5.4 การปฏิบัติงานอยางไตรตรอง 

5.5 การมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 

 

- พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี

แสดงออกตอผูเรียนและผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสวนรวม 

- เห็นคุณคา ใหความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และ

ใหเกียรติแกผูอ่ืน 

- กระตุนจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทำของผูอ่ืน

ใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอ เปาหมายในการทำงาน

รวมกัน 

- มีปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมใน

การสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน โดยมุงเนนไปท่ีการ

เรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 

- มีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคำถาม เปดใจกวาง 

ยืดหยุน ยอมรับทัศนะท่ีหลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปน

แนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

 

 

- ชุมชนและโรงเรียนมีสวน

รวมในการพัฒนานักเรียน 

- ชุมชนและโรงเรยีนมี

ความสัมพันธอันดีตอกัน 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา

ในการ

พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  - สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพใหมๆ ท่ีสรางความทา

ทายในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน 

- ใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ท่ีเปนปจจุบัน โดยมี

การวางแผนอยางมีวิสัยทัศนซ่ึงเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน 

เปาหมาย และพันธกิจของโรงเรียนรวมกับผูอ่ืน  

- ริเริ่มการปฏิบัติท่ีนำไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

นวัตกรรม 

- กระตุนผูอ่ืนใหมีการเรียนรูและความรวมมือในวงกวางเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน สถานศึกษาและวิชาชีพ 

- ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนภายใตระบบ/ข้ันตอนท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 

- พิจารณาไตรตรองความสอดคลองระหวางการเรียนรูของ

นักเรียน และการจัดการเรียนรู 

- สนับสนุนความคิดริเริ่มซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตรตรอง

ของเพ่ือนรวมงาน และมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม 

- ใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการ

ปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดำเนินงานสถานศึกษา 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา

ในการ

พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  - . กำหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูท่ีทาทาย

ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให

บรรลุผลสำเร็จได 

- ใหขอมูลและขอคิดเห็นรอบดานของผูเรียนตอผูปกครอง

และผูเรียนอยางเปนระบบ  

- ยอมรับขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความคาดหวังดานการ

เรียนรูของผูเรียนจากผูปกครอง 

- ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองใหเอ้ือ

ตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 

- ตรวจสอบขอมูลการประเมินผูเรียนอยางรอบดาน รวมไป

ถึงผลการวิจัย หรือองคความรูตางๆ และนำไปใชในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนอยางเปนระบบ 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

6.1 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

6.2 การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการจัด 

การเรียนรู 

 

 

- กำหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธ

ท่ีดี และความรวมมือกับชุมชน 

- ประสานใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 

- ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชน 

- จัดกิจกรรมท่ีเสริมสราง ความสัมพันธและ

ความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ

องคกรอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือการ

จัดการเรียนรู 

- สรางเครือขายความรวมมือระหวางครู 

ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนสงเสริม

การจัดการเรียนรู 

- สอนใหนักเรียนมีระเบียบ รูจักดูแลและ

ปองกันตนเองในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

 

 

 

ตนเองเปนผูท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย  มีความ

รับผิดชอบ มีความกาวหนาใน

วิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆข้ึน 
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การพัฒนาตนเองสูหองเรียนคุณภาพ 

ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 นำการเปล่ียนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ 

1.1 ความรู 

     - แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

     - การจัดการเรียนรูท่ีเปลี่ยนแปลง 

     - การจัดหองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผลปฏิบัติงาน 

     - แผนพัฒนาตนเอง 

     - ผลงานเชิงสรางสรรค 

1.3 ตัวชี้วัด 

     - มีความตื่นตัวในทางสรางสรรค ทุมเท

ทำงานอยางสุดชีวิตจิตใจ 

     - มีแผนการพัฒนาตนเอง รวมมือกัน

ทำงาน และมีผลงานอยางสรางสรรค 

 

 

- ศึกษาแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 

การเปลี่ยนผานการศึกษา 

- ศึกษาคนควาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนสูศตวรรษท่ี21 

- ศึกษารูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

- จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

- เขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเพ่ือพัฒนา

ตนเองใหเกิดองคความรูในการเปลี่ยนผาน

การศึกษา  

- นำความรูท่ีไดรับไปใชในการจัดการเรียนรู 

- พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูกับครู

ทานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู และการ

จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

- การจดัการเรียนรูแบบออนไลน 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

- โรงเรียน 

- หนวยงานท่ี

ใหบริการ

ทางการศึกษา 

 

 

ครมีูความรู ความเขาใจในการ

จัดการเรียนรูท่ีเปลี่ยนแปลง 

และสามารถจัดทำแผนพัฒนา

ตนเอง สามารถจัดการ

หองเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

2 การออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน 

2.1 ความรู 

     - การออกแบบหนวยการเรียนรูอิง

มาตรฐานแบบยอนกลับ (Backward Design) 

 - ผูบริหารนิเทศ ชี้แนะการจัดกิจกรรมเรียนรู 

     - ออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

     - รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดวยระดับ

คุณภาพ 

2.2 ผลปฏิบัติงาน   

     - ออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

     - รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดวยระดับ

คุณภาพ 

2.3 ตัวชี้วัด  

     - นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานท่ีสะทอน

คุณภาพการคิดระดับสูง 

 

- ศึกษาการออกแบบหนวยการเรียนรูอิง

มาตรฐานตามรูปแบบการออกแบบยอนกลับ 

- ศึกษาคนควาวิธีการพัฒนาผูเรียนใหมีความ

หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

- ศึกษาเกณฑการประเมินผลคุณภาพผูเรียน

ดวยระดับคุณภาพ 

- ประชุมครูในกลุมสาระฯ เพ่ือจัดทำโครงการ

สอน วางแผนใหผูเรียนจัดทำชิ้นงานท่ีสะทอน

คุณภาพการคิดระดับสูง 

- จัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูอิง

มาตรฐาน รูปแบบ Backward Design โดยมุงเนน

กิจกรรมท่ีพัฒนากระบวนการคิด 

- มอบหมายใหนักเรียนจัดทำผลงาน/ชิ้นงานท่ี

สะทอนคุณภาพการคิด  

- เขารับการทดสอบสมรรถนะการวัดผลและ

ประเมินผลของครูผูสอน 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

- โรงเรียน 

- ผูปกครอง 

 

 

- ครูมีความรูความเขาใจใน

การออกแบบการเรียนรู

แบบอิงมาตรฐาน รูปแบบ

แบบยอนกลับ  

- นักเรียนไดรับการพัฒนา

ทักษะการคิดข้ันสูงผานการ

จัดการเรียนรูและการทำ

ชิ้นงาน/ผลงาน 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

3. การวิจัยในช้ันเรียน 

3.1 ความรู 

     - การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

     - การวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 ผลปฏิบัติงาน 

     - ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง 

     - รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน 

3.3 ตัวชี้วัด 

     - ใชการวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาตนเองและ

นักเรียน 

     - มีเพ่ือนสะทอนความคิด 

 

 

- ออกแบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของ

นักเรียนเปนรายบคุคล 

- ศึกษาขอมูลปญหา / ผลการสอน จากบันทึก

หลังสอนในปการศึกษาท่ีผานมา 

- ศึกษาตัวอยางการจัดทำรายงานการพัฒนา

ตาม ID PLAN 

- จัดทำขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเปน

รายบุคคล 

- ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูของตนเองโดย

ใชขอมูลบันทึกหลังสอนท่ีผานมา 

- จัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง  

- แลกเปลี่ยนเรียนรูรายงานการพัฒนาตนเอง

กับครูทานอ่ืน ๆ 

- วิจัยหากลยุทธ เทคนิค และวิธีการสอนท่ี

เหมาะสมกับผูเรียน ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

 

 

โรงเรียน 

 

 

ครูสามารถทำวิจัยในชั้น

เรียนและจัดทำรายงาน

พัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรบั 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

4 การใช ICT เพ่ือการสอนและ

สนับสนุนการสอน 

4.1 ความรู 

     - การใชสื่อสารสนเทศ (ICT) 

เพ่ือการพัฒนาการเรียน 

4.2 ผลปฏิบัติงาน 

     - การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใชหรือทำสื่อ ICT 

     - มี e-mail และเผยแพรผลงาน

ทางเว็บไซต 

4.3 ตัวชี้วัด 

   - มีแผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

ท่ีมีการใช ICT หรือการบูรณาการ

สาระวิชา 

ตางๆ อยางหลากหลาย 

 

 

 

- ศึกษาคนควาเก่ียวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ /สื่อการ

เรียนรู ICT และการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) 

- จัดทำแผนการจัดการเรียนรูโดยใช ICTเปนสื่อการเรียนรู 

โดยคำนึงถึงความคุมคาของทรัพยากร และความเหมาะสม

กับเนื้อหารายวิชา 

- จัดการเรียนรูโดยใช ICT ท่ีหลากหลายและอางอิงขอมูลท่ี

นำมาประกอบการสอน 

- เผยแพรผลของการโจรกรรมทางวิชาการ และปลูกฝง

คุณธรรม เรื่อง “ความซ่ือสัตย”ใหแกผูเรียน 

- บันทึกหลังสอนการจัดการเรียนรูท่ีใช ICT  

- ผลงานของผูเรียนท่ีไมคัดลอกผูอ่ืน 

- การสอนแบบ Online 

 

 

ตลอดป

การศึกษา 
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- โรงเรียน 

- หนวยงาน

ภายนอกท่ี

ใหบริการ

ทางการศึกษา 

 

     
 

ครูมีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีเปนสื่อการ

เรียนการสอน ทำให

ผูเรียนเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ท่ี สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน

การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

5 การสรางวินัยเชิงบวก 

5.1 ความรู 

    - ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

การสรางวินัยเชิงบวก 

5.2 ผลปฏิบัติงาน 

    - จัดการพัฒนานักเรียนในชั้น

อยางเปนระบบ 

5.3 ตัวชี้วัด 

    ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบ

การพัฒนานักเรียน อยางเปนระบบ

เปนองครวม  

ท้ังรางกายสติปญญา สังคม  

และอารมณ 

 

 

- ศึกษาหลักธรรม คติขอคิด คำคมท่ีจรรโลงใจจากแหลง

ตาง ๆ เพ่ือสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง สงเสริมใหตนมี

ทัศนคติท่ีดี สามารถปองกันและแกไขปญหาดวยการ

เสริมแรงทางบวก 

- เปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูเรียน ดวยการพัฒนาตนเองท้ัง

ดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ 

 - คัดเลือกหัวหนาและรองหัวหนาในการชวยเหลือดูแลชั้น

เรียนโดยแบงหนาท่ีชัดเจน 

 - จัดทำแฟมระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนประจำชั้น 

 - สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีพัฒนา

ตนเองท้ังรางกาย จิตใจ และการเขาสังคม 

 - การเยี่ยมบานนักเรียน 

 - การประชุมผูปกครอง 

- สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณผูเรียนเก่ียวกับการปองกัน 

แกไขปญหาในชั้นเรยีน 

 

ตลอดป

การศึกษา 
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โรงเรียน 

    

- นักเรียนไดรับการดูแล 

ชวยเหลือ และพัฒนา

อยางเปนระบบ 

- ครูพัฒนาตนเอง 

เสริมสรางจิตวิญญาณ

ความเปนครู ใหมี

พฤติกรรมเชิงบวกในการ

พัฒนาผูเรียนตอไป 
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         ลงชื่อ....................................................................     

                        (นายบุรินทร  ทิพยชะ)      

                                         ผูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  

     

             

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

ลงชื่อ....................................................... 

                      (นายเสกสรรค  แสงศิวาพร) 

             ผูอำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย 
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