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บทน า 

 
Individual  Development  Plan  (ID Plan)  คืออะไร 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ให้ความหมายของ Individual 
Development Plan (ID Plan) หมายถึงการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ 
(Competency Based  Approach) จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน  และของ
ตนเองอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะท าให้การพัฒนาครูด าเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบาย         
ของรัฐบาล 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐาน
วิชาชีพ ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency)  สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ             
สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มสาระ 
(Specificational  Competency) ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด   โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency 
Based  Approach) เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของตนเอง และหน่วยงาน   

ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแนวทางดังกล่าว   โดยเริ่มต้นจากการประเมินสมรรถนะ      
การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะตามความต้องการของ
หน่วยงาน  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาตนเองตามระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ  สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพ่ิมขึ้น และ
ส่งผลต่อผู้เรียนที่รับผิดชอบ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. 2551) 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนหรือบุคคล ในการปฏิบัติงาน               
ถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหรือทางการ(วิชาการ)จะเรียกว่า มีสมรรถนะ  (Competency) 
(ความสามารถของบุคคลในทุก ๆ ด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรม
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ที่สูง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ปัจจุบันในวงราชการก็ได้น าสมรรถนะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของบุคคล  ซึ่งสมรรถนะโดยทั่วไป
จะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้              
เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกต าแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และสมรรถนะประจ าสาย
งาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละต าแหน่ง เพ่ือให้บุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่าง สมรรถนะ
ประจ าสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน        
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล การมีวิสัยทัศน์ 

ส าหรับการพัฒนาบุคคลในอดีตที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาแบบเหมารวมหรือยกเข่ง หมายความว่า   
เมื่อเรื่องใดที่หน่วยงานต้องการพัฒนา ก็จะพัฒนาแบบปูพรมคือพัฒนาทุกคนไม่รู้ว่ามีความรู้หรือไม่มี ต้องการ
หรือไม่ต้องการ เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหา แต่จะพัฒนาหมด สิ่งที่เป็นปัญหาของการพัฒนารูปแบบนี้ก็คือ
ความไม่คุ้มค่า คือผู้เข้าร่วมพัฒนาจะสนใจเฉพาะบุคคลที่ต้องการ อยากรู้ อยากทราบเท่านั้น ส าหรับกลุ่มคนที่
เหลือเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องการ ก็จะไม่ให้ความส าคัญ ไม่สนใจ ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาทางแก้       
ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ คือ การพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล( Individual Development 
Plan: ID PLAN) โดยจะต้องผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะ ที่ประกอบด้วย การประเมินตนเอง  ร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาร่วมประเมิน น าผลสรุปผล ว่าสมรรถนะใดที่จ าเป็นต้องพัฒนาและสมรรถนะ
ใดที่ไม่จ าเป็นต้องพัฒนา ต่อจากนั้นน ามาจัดอันดับสมรรถนะที่จ าเป็นต้องพัฒนา พร้อมให้เหตุผลประกอบ    
ว่าการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวจะส่งผลต่ออะไร ต่อใคร เช่น จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน  หน่วยงาน 
ชุมชน วงการวิชาชีพ หรือตนเอง เป็นต้น หลักการจัดที่ สมรรถนะที่จ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาของครู คือ 
ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก ส าหรับต่อตนเองควรเป็นอันดับสุดท้าย 

จากนั้นน าไปสู่การเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยให้น าเสนอรูปแบบ วิธีการพัฒนาในแต่ละ
สมรรถนะ หลาย ๆ รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา พร้อมกับก าหนด ช่วงระยะเวลาที่จะพัฒนา(เริ่มต้น
และสิ้นสุด) และหน่วยงานหรือองค์กรที่จะขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนา โดยใช้   
ID-PLAN จะเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา   
ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และจะเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนท าให้  
การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป (ยืนยง ราชวงษ์, 
2551) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ชื่อ      นางนันธิตา   วรรณเลิศ       
ต าแหน่ง      ครู     วิทยฐานะ  ช านาญการ 
อายุการท างาน      9  ปี        ต าแหน่งเลขที่  3698 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี  
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน    28,690  บาท 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   32  หมู่ 2  ต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์  52240    
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  0857116215   
 
สถานที่ท างาน 
  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 
งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- บ าเพ็ญประโยชน์   
  - ชุมนุมเกมคณิตศาสตร์ 

 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
         1.  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  
  2.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
        3.  หัวหน้างานการเงิน                    
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาตนเอง 

 
  การวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning 
: IDP)  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง มีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวางแผนการ
พัฒนาตนเอง 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านสมรรถนะหลัก มีการพัฒนาตนเองใน 4 ด้าน 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบัติงาน 

2. การบริการที่ดี  
2.1 ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ 
2.2 ความสามารถในการให้บริการ 

3. การพัฒนาตนเอง  
3.1 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้ 
3.4 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้และน าความรู้ไปใช้ 

4. การท างานเป็นทมี  
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นทีม 
4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

ด้านสมรรถนะประจ าสายงาน มีการพัฒนาตนเองใน 5 ด้าน คือ 
1. การจัดการเรียนรู้ 

1.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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1.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

1.5 ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 
 
2. การพัฒนาผู้เรียน 

2.1 ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
2.3 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
2.4 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย 
2.5 ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 

  3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
3.2 ความสามารถในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารฯ 
3.3 ความสามารถในการก ากับดูแลชั้นเรียน 

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

5. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
5.1 ความสามารถในการนาชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา 
5.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

 
  นอกจากนี้ จะต้องมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะที่จ าเป็นในการพัฒนาวิชาชีพ คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ได้แก่ 

1. การมีวินัย 
2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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การพัฒนาตนเองสู่ห้องเรียนคุณภาพ 
 

หลักการ 

  ห้องเรียนคุณภาพเป็นแนวทางการขับเคลื่อนของ สพฐ. แก่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทาง     

การกระจายอ านาจแก่โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์มุ่งเน้นให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติ ระดับห้องเรียน มีความคาดหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจและทักษะ 5 ประการ ดังนี้ 

               1) น าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ 

               2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

               3) การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 

               4) การใช้ ICT เพ่ือการสอนและสนับสนุนการสอน 

               5) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI - Key Performance Indicators) ห้องเรียนคุณภาพ 

  มีข้อตกลงเบื้องต้นด้านตัวชี้วัดความส าเร็จในด้านความรู้ ผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ที่จะท าให้เกิด

ห้องเรียนคุณภาพทั้ง 5 ด้าน ไว้ดังนี้ 

1. การน าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน 

  1) ด้านความรู้ ครูได้พัฒนาความรู้ในสิ่งต่อไปนี้ 

               (1) แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

               (2) การจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง 

               (3) การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

          2) ผลปฏิบัติงาน ที่ปรากฏ 

               (1) แผนพัฒนาตนเอง 

               (2) ผลงานเชิงสร้างสรรค์ 

  3) ตัวชี้วัด 

             (1) มีความตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ทุ่มเทการท างานอย่างสุดชีวิตจิตใจ 

              (2) มีแผนการพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันท างาน และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
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2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

    1) ด้านความรู้ 

              (1) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ (Backward Design) 

              (2) ผู้บริหาร นิเทศชี้แนะ (Coaching) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ 

              (3) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

              (4) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ 

   2) ผลปฏิบัติงาน 

             (1) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            (2) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ 

   3) ตัวชี้วัด  นักเรียนมีผลงาน, ชิ้นงาน ที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง 

 

3. การวิจัยในชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research) 

   1) ด้านความรู้ 

            (1) การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan-ID) 

            (2) การวิจัยในชั้นเรียน 

   2) ผลปฏิบัติงาน 

            (1) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

            (2) รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน 

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

เพ่ือนสะท้อนความคิด 

 

4. การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 

   1) ด้านความรู้  การใช้สื่อสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการพัฒนาการเรียน 

   2) ผลปฏิบัติงาน 

          (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือท าสื่อ ICT 

          (2) มี e-Mail และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ 

   3) ตัวชี้วัด  มีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระวิชา

ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
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5. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 

    1) ด้านความรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสร้างวินัยเชิงบวก 

    2) ผลปฏิบัติงาน  จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ 

   3) ตัวชี้วัด  ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวมทั้ง

ร่างกาย สติปัญญา สังคม  และอารมณ์
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ด้านสมรรถนะหลัก 

ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1.1 ความสามารถในการวางแผน  
การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ภารกิจงาน 

1.2 ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
1.3 ความสามารถในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.4 ความสามารถในการพัฒนา 

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานประสบ
ความส าเร็จ 

 
- วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

- ก าหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอน 

- ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
-  ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนา
ตนเอง 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
- ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/พัฒนาการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น 
- พัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

โรงเรียน 
 

งานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบความส าเร็จ มี
คุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานได้ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

2 การบริการที่ดี 
2.1 ความตั้งใจและเต็มใจในการ
ให้บริการ 
2.2 การปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

- ท ำกิจกรรมตำ่งๆ เพ่ือประโยชน์สว่นรวมเม่ือมีโอกำส 

- เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

- ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ และน าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุง 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

โรงเรียน 
 

ครูให้บริการทางการ
ศึกษาแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน
อย่างเป็นระบบ ได้รับ
ความพึงพอใจจากการ
บริการ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

3 การพัฒนาตนเอง 
3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
3.2 การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ 
3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสร้างเครือข่าย 

 
- ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนา
ตนเองด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง 
- รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 
- สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ 
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนา
งาน 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อ่ืน 
- มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

- โรงเรียน 

- สพม.ล าปาง 
ล าพูน 
- หน่วยงานที่
ให้บริการทาง
วิชาการต่าง ๆ  

 

 

ครูมีความรู้ทางวิชาการ
ทั้งด้านเนื้อหาสาระวิชา 
และด้านการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนได้
เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
และการด าเนินชีวิต 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

4 การท างานเป็นทีม 
4.1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 

4.2 การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือ
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

4.4 การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม 

4.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนใน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

- สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

- ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จร่วมกัน 

- ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานใน
โอกาสที่เหมาะสม 

- มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และใน
สถานการณ์ต่างๆ 

- แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาส 

- แลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายใน
ทีมงาน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างเครือข่ายและทีมงาน 

- ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็น
ทีมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

โรงเรียน 
 

ครูในโรงเรียนร่วมกัน
ท างานอย่างกัลยาณมิตร 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มศักยภาพ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 
5.1 ความรักและศรัทธา ในวิชาชีพ 
5.2 มีวินัย และความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ 
5.3 กำรด ำรงชีวิตอยำ่งเหมำะสม 

5.4 การประพฤติปฏิบัติตน เป็น
แบบอย่างที่ดี 

 
 
- สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

- ยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 

- ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรี
ของวิชาชีพ 

- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย และใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด 

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร 

- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และมุ่งม่ันพัฒนาการ
ประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า 

- ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และหา
แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 
 

โรงเรียน 

 
 
ครูในโรงเรียนร่วมกัน
ท างานอย่างกัลยาณมิตร 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มศักยภาพ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

  - ปฏิบัติตน/ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน 

- รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 

- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

- ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสถานการณ์ 
- มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้รับบริการ 

- ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ 

- เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติตนตามหลัก
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีครู และพัฒนาจนเป็นที่
ยอมรับ 
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ด้านสมรรถนะประจ าสายงาน 

ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 
1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
1.2 ความรู้ ความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู้ 
1.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1.4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
1.5 การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ 

 
 
- สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น 

- ประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

- ก าหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 
ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสม
สอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 

- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการ
อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 
 
- โรงเรียน 
- สพม.ล าปาง 
ล าพูน 
- หน่วยงานที่
ให้บริการทางการ
ศึกษา 

 

 
 
ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนน าผลการ
ออกแบบการเรียนรู้ไปใช้
จริงในการจัดการเรียน
การสอน 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

  
 

- มีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและ
เกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง 

- ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุง/
พัฒนา 

- จัดท าฐานข้อมูลเพื่ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

- ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน 

- ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

- ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการ
จัดการเรียนรู้ 
- พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
และชุมชน 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

  
 

- ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
- สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
- ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 
- ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียน 

- สร้างและน าเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 

- น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

2 การพัฒนาผู้เรียน 
2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ผู้เรียน 
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต และ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตผู้เรียน 
2.3 การปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย ความภูมิใจใน 
ความเป็นไทยให้กับผู้เรียน 
2.4 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนกิจกรรม 

- จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะ
ในการเรียนรู้ การท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

- สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความ
เป็นไทย ให้แก่ผู้เรียน 

- จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
ความภูมิใจในความเป็นไทย 

- ให้ผู้เรียน คณะครูผู้สอน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

- น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

- โรงเรียน 

- สพม.ล าปาง 
ล าพูน 

- หน่วยงานที่
ให้บริการทางการ
ศึกษา 

 

 

นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาทักษะชีวิต 
สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

 



19 

 

 

ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

  - จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมท่ีดี
งาม 

- ดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง ทันการณ์ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา
ในการ
พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
ความสุขและความปลอดภัยของ 
ผู้เรียน 
3.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 
3.3 ก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/
รายวิชา 
 

 

- จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียน 

- ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้
และปลอดภัยอยู่เสมอ 

- จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
เอกสารประจ าชั้นเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

- น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

- ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงใน
ชั้นเรียน 

- แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้าง
วินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 

- ประเมินการก ากับดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

- โรงเรียน 

- ผู้ปกครอง 

 

 

นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข และครูมีความสุข 

ในการจัดการเรียนรู้ ครูมี
ข้อมูลในการพัฒนา และ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล และสามารถส่งต่อ
ข้อมูลให้แก่ครูท่านอ่ืน ๆ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา
ในการ
พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
4.1 การวิเคราะห์ 
4.2 การสังเคราะห์ 
4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

 
 
- ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อวาง
แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุสภาพ
ปัจจุบัน 
- มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส
ความส าเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้น
เรียน 
- รวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียน 
แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อสะดวกต่อการ
น าไปใช้ 
- มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบ
ด้าน 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 
 

- โรงเรียน 
- หน่วยงานที่
ให้บริการ
ทางการศึกษา 

 

 
 

- ครูมีทักษะในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดท าแผนงาน/
โครงการ และการเขียน
เอกสารทางวิชาการ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนา/
แก้ปัญหาด้วยระบวนการวิจัย 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา
ในการ
พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  - จัดท าแผนการวิจัย และด าเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็น
ระบบตามแผนด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
- ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย
อย่างเป็นระบบ 

- มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ที่มี
บริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา
ในการ
พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5 ภาวะผู้น าครู 
5.1 วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่
เหมาะสมกับความเป็นครู 
5.2 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 การเป็นบุคคลแห่งการ
เปลี่ยนแปลง 
5.4 การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง 
5.5 การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

 

- พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

- เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และ
ให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน 

- กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อื่น
ให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อ เป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน 

- มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่วมใน
การสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน โดยมุ่งเน้นไปที่การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 

- มีทักษะการฟัง การพูด และการตั้งค าถาม เปิดใจกว้าง 
ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อื่น เพ่ือเป็น
แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

 

 

- ชุมชนและโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนานักเรียน 

- ชุมชนและโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา
ในการ
พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  - สืบเสาะข้อมูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ที่สร้างความท้า
ทายในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน 

- ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมี
การวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืน  
- ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
นวัตกรรม 

- กระตุ้นผู้อ่ืนให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือในวงกว้างเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและวิชาชีพ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 
- พิจารณาไตร่ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้ของ
นักเรียน และการจัดการเรียนรู้ 
- สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรอง
ของเพ่ือนร่วมงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 

- ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานสถานศึกษา 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลา
ในการ
พัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  - . ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทาย
ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้
บรรลุผลส าเร็จได้ 
- ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง
และผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
- ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 

- ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

- ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมไป
ถึงผลการวิจัย หรือองค์ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
6.1 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
6.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัด 
การเรียนรู้ 

 
 
- ก าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชน 
- ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 
- จัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 
 
- โรงเรียน 
- ชุมชน 

 

 
 
ตนเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่สูงยิ่งๆขึ้น 
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การพัฒนาตนเองสู่ห้องเรียนคุณภาพ 

ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 น าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ 
1.1 ความรู้ 
     - แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 
     - การจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง 
     - การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
1.2 ผลปฏิบัติงาน 
     - แผนพัฒนาตนเอง 
     - ผลงานเชิงสร้างสรรค์ 
1.3 ตัวชี้วัด 
     - มีความตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ทุ่มเท
ท างานอย่างสุดชีวิตจิตใจ 
     - มีแผนการพัฒนาตนเอง ร่วมมือกัน
ท างาน และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

- ศึกษาแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
การเปลี่ยนผ่านการศึกษา 

- ศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี21 

- ศึกษารูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

- จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

- เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้เกิดองค์ความรู้ในการเปลี่ยนผ่าน
การศึกษา  
- น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
- พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับครู
ท่านอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

- โรงเรียน 

- หน่วยงานที่
ให้บริการ
ทางการศึกษา 

 

 

ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง 
และสามารถจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง สามารถจัดการ
ห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 
การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2 การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
2.1 ความรู้ 
     - การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐานแบบย้อนกลับ (Backward Design) 
 - ผู้บริหารนิเทศ ชี้แนะการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
     - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับ
คุณภาพ 
2.2 ผลปฏิบัติงาน   
     - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับ
คุณภาพ 
2.3 ตัวชี้วัด  
     - นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานที่สะท้อน
คุณภาพการคิดระดับสูง 

 

- ศึกษาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐานตามรูปแบบการออกแบบย้อนกลับ 

- ศึกษาค้นคว้าวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ศึกษาเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ด้วยระดับคุณภาพ 

- ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เพ่ือจัดท าโครงการ
สอน วางแผนให้ผู้เรียนจัดท าชิ้นงานที่สะท้อน
คุณภาพการคิดระดับสูง 

- จัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐาน รูปแบบ Backward Design โดยมุ่งเน้น
กิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิด 
- มอบหมายให้นักเรียนจัดท าผลงาน/ชิ้นงานที่
สะท้อนคุณภาพการคิด  
- เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการวัดผลและ
ประเมินผลของครูผู้สอน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

 

- โรงเรียน 

- ผู้ปกครอง 
 

 

- ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การออกแบบการเรียนรู้
แบบอิงมาตรฐาน รูปแบบ
แบบย้อนกลับ  
- นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูงผ่านการ
จัดการเรียนรู้และการท า
ชิ้นงาน/ผลงาน 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

3. การวิจัยในชั้นเรียน 
3.1 ความรู้ 
     - การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
     - การวิจัยในชั้นเรียน 
3.2 ผลปฏิบัติงาน 
     - ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
     - รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน 
3.3 ตัวชี้วัด 
     - ใช้การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาตนเองและ
นักเรียน 
     - มีเพ่ือนสะท้อนความคิด 
 

 

- ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

- ศึกษาข้อมูลปัญหา / ผลการสอน จากบันทึก
หลังสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- ศึกษาตัวอย่างการจัดท ารายงานการพัฒนา
ตาม ID PLAN 

- จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

- ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองโดย
ใช้ข้อมูลบันทึกหลังสอนที่ผ่านมา 

- จัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการพัฒนาตนเอง
กับครูท่านอ่ืน ๆ 

 

ตลอดปี
การศึกษา 
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โรงเรียน 

 

 

ครูสามารถท าวิจัยในชั้น
เรียนและจัดท ารายงาน
พัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

4 การใช้ ICT เพื่อการสอนและ
สนับสนุนการสอน 
4.1 ความรู้ 
     - การใช้สื่อสารสนเทศ (ICT) 
เพ่ือการพัฒนาการเรียน 
4.2 ผลปฏิบัติงาน 
     - การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใช้หรือท าสื่อ ICT 
     - มี e-mail และเผยแพร่ผลงาน
ทางเว็บไซต์ 
4.3 ตัวชี้วัด 
   - มีแผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
ที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการ
สาระวิชา 
ต่างๆ อย่างหลากหลาย 

 
 

- ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ /สื่อการ
เรียนรู้ ICT และการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICTเป็นสื่อการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร และความเหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชา 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT ทีห่ลากหลายและอ้างอิงข้อมูลที่
น ามาประกอบการสอน 
- เผยแพร่ผลของการโจรกรรมทางวิชาการ และปลูกฝัง
คุณธรรม เรื่อง “ความซื่อสัตย์”ให้แก่ผู้เรียน 

- บันทึกหลังสอนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ICT  
- ผลงานของผู้เรียนที่ไม่ลักลอกผู้อ่ืน 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
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- โรงเรียน 

- หน่วยงาน
ภายนอกที่
ให้บริการ
ทางการศึกษา 

 

     
 

ครูมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการ
เรียนการสอน ท าให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ 

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

5 การสร้างวินัยเชิงบวก 
5.1 ความรู้ 
    - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การสร้างวินัยเชิงบวก 
5.2 ผลปฏิบัติงาน 
    - จัดการพัฒนานักเรียนในชั้น
อย่างเป็นระบบ 
5.3 ตัวชี้วัด 
    ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบ
การพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ
เป็นองค์รวม ทั้งร่างกายสติปัญญา 
สังคม และอารมณ์ 
 

 
- ศึกษาหลักธรรม คติข้อคิด ค าคมที่จรรโลงใจจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง ส่งเสริมให้ตนมี
ทัศนคติที่ดี สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการ
เสริมแรงทางบวก 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ด้วยการพัฒนาตนเองทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 
 - คัดเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าในการช่วยเหลือดูแลชั้น
เรียนโดยแบ่งหน้าที่ชัดเจน 
 - จัดท าแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประจ าชั้น 

 - สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนา
ตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคม 

 - การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 - การประชุมผู้ปกครอง 
- สังเกตพฤติกรรม/สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 
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โรงเรียน 
    
- นักเรียนได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ และพัฒนา
อย่างเป็นระบบ 

- ครูพัฒนาตนเอง 
เสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ให้มี
พฤติกรรมเชิงบวกในการ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
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         ลงชื่อ....................................................................     
                    (นางนันธิตา    วรรณเลิศ)      
                                                 ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  

     
             
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 

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

                      (นายเสกสรรค์   แสงศิวาพร) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
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