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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานสามารถร ู ้จุ ดเด ่น  จุดด ้อยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน  และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น   ของ
ของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   

ทั ้งนี ้  ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที ่มีคุณภาพ   (Individual  
Development  Planning  :  IDP)  เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป  และ   เป็น
การพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ในการ
ปฏิบัติงาน  อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถ
ตรวจสอบได้  และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

Individual Development Plan (ID Plan) คืออะไร 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ให้ความหมายของ Individual 

Development Plan (IDPlan) หมายถ ึ งการพ ัฒนาบ ุคลากรโดยย ึ ดหล ักการประเม ินสมรรถนะ 
(Competency Based Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของ
ตนเองอย่างแท้จริง อีกท้ังจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   

             การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามุ ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง และ
มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency)  สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือสมรรถนะ
ประจำสายงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกล ุ ่มสาระ (Specificational  
Competency) ตามที ่  ก.ค.ศ.กำหนด   โดยย ึดหล ักการประเม ินสมรรถนะ (Competency Based  
Approach) เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน 
และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของตนเอง และหน่วยงาน   

             ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน  ได้มุ่งเน้นให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแนวทางดังกล่าว  โดยเริ่มต้นจากการประเมินสมรรถนะ  การ
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะตามความต้องการของ
หน่วยงาน  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองตามระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ  สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพิ่มขึ้น และ
ส่งผลต่อผู้เรียนที่รับผิดชอบ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. 2551) 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนหรือบุคคล ในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลใดเ ป็น
บุคคลที่มีคุณภาพหรือทางการ(วิชาการ)จะเรียกว่า มีสมรรถนะ (Competency) (ความสามารถของบุคคลใน
ทุก ๆ ด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ที่สูง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันในวง
ราชการก็ได้นำสมรรถนะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของบุคคล ซึ่งสมรรถนะโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ 
คือ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกัน
ของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 

และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละ
ตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น ตัวอย่าง สมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร



 
 

จัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ตัวอย่าง สมรรถนะหลัก
ของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย การสื่อสารและการจูงใจ การ
พัฒนาศักยภาพบุคคล การมีวิสัยทัศน์ 

สำหรับการพัฒนาบุคคลในอดีตที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาแบบเหมารวมหรือยกเข่ง หมายความว่า เมื่อเรื่องใดที่
หน่วยงานต้องการพัฒนา ก็จะพัฒนาแบบปูพรมคือพัฒนาทุกคนไม่รู ้ว่ ามีความรู้หรือไม่มี ต้องการหรือไม่
ต้องการ เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหา แต่จะพัฒนาหมด สิ่งที่เป็นปัญหาของการพัฒนารูปแบบนี้ก็คือความไม่
คุ้มค่า คือผู้เข้าร่วมพัฒนาจะสนใจเฉพาะบุคคลที่ต้องการ อยากรู้ อยากทราบเท่านั้น สำหรับกลุ่มคนที่เหลือ
เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องการ ก็จะไม่ให้ความสำคัญ ไม่สนใจ ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา 

ทางแก้ท ี ่ค ิดว ่าน ่าจะเป็นไปได ้ ค ือ การพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล( Individual 
Development Plan: ID PLAN)โดยจะต้องผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะ ที่ประกอบด้วย การประเมิน
ตนเอง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาร่วมประเมิน นำผลสรุปผล ว่าสมรรถนะใดที่จำเป็นต้องพัฒนา
และสมรรถนะใดที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนา ต่อจากนั้นนำมาจัดอันดับสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนา พร้อมให้
เหตุผลประกอบ ว่าการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวจะส่งผลต่ออะไร ต่อใคร เช่น จะส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน หน่วยงาน ชุมชน วงการวิชาชีพ หรือตนเอง เป็นต้น หลักการจัดอันดับความสำคัญ สมรรถนะที่
จำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาของครู คือ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก สำหรับต่อตนเองควรเป็นอันดับ
สุดท้าย 

จากนั้นนำไปสู่การเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยให้นำเสนอรูปแบบ วิธีการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะ 
หลาย ๆ รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา พร้อมกับกำหนด ช่วงระยะเวลาที่จะพัฒนา(เริ ่มต้นและ
สิ้นสุด) และหน่วยงานหรือองค์กรที่จะขอรับการสนับสนุนในการพัฒนา 

ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนา โดยใช้ ID-PLAN จะเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และจะเป็น
การพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็น
ข้าราชการที่ดีต่อไป  (ยืนยง  ราชวงษ์, 2551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
แผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ 

(Individual Development Planning: IDP) 
 

แผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning: IDP) 
ครูผู้สอน นางสาวจิตพิสทุธิ์  อินต๊ะสืบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 
กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 Output Outcome Impact 
1) วิเคราะห์
ผู้เรียน (CAR1) 

  ได้ข้อมูลนักเรียน ครูนำข้อมูล
นักเรียนเป็น
รายบุคคลมา
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามท่ี
คาดหวัง เรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

2) ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้อิง
มาตรฐาน 

  ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้อิง
มาตราฐาน
จำนวน1 แผน 

ครูนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ไป
ใช้จัดกิจกรรมได้
ตรงตามมาตรฐาน
นักเรียนมี
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ตรงตาม
มาตราฐาน 

ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามท่ี
คาดหวัง 

3) ประเมินการ
สอนของตนเอง 
(CAR2) 

  ได้เอกสารผลการ
ประเมินการสอน
จำนวน 1 ชุด 

ทราบผลการ
จัดการเรียนรู้ มี/
ไม่มี 
ประสิทธิภาพ ครู
นำผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนา 
และหรือขยายผล
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

การจัดการเรียนการ
สอนเกิด
ประสิทธิภาพตาม
มาตราฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่กำหนด
ไว้ 

4) ศึกษารายกรณี 
แก้ปัญหานักเรียน 
(CAR3) 

  ได้ผลการศึกษา
รายกรณีจำนวน 
1 เล่ม 

ครูนำผล
การศึกษาราย
กรณีไปเป็น
แนวทางในการ

การจัดการเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพตาม
มาตราฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่กำหนด
ไว้ 



 
 

พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

5) ICT/PD/สร้าง
นวัตกรรม 
(CAR4) 

  ได้นวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้จำนวน 1 
ชิ้น 

ครูได้นวัตกรรมไป
ใช้ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ครูมีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้
ตามท่ีคาดหวัง 

6) การทำ 
ICT/PD/นำ
นวัตกรรมไปใช้ 

  ได้ทดลองการใช้
นวัตกรรม 

ครูได้ทดลองการ
ใช้นวัตกรรมที่
จัดทำขึ้น 

ครูสามารถพัฒนา
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 

7) การสรุปและ
รายงานการใช้
นวัตกรรม 

  ได้รายงานผลการ
ใช้นวัตกรรม
จำนวน 1 เรื่อง 

ครูได้รายงานผล
การใช้นวัตกรรม
เพ่ือนำไป
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 

ครูมีข้อมูลในการ
ดำเนินงานการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาตนเอง 

  
การวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development 

Planning: IDP) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 รายวิชา ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน มีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวางแผนการพัฒนาตนเอง 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้คือ 

 ด้านสมรรถนะหลัก มีการพัฒนาตนเองใน 4 ด้าน คือ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 

1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 



 
 

1.3 ผลการปฏิบัติงาน 
2. การบริการที่ดี ได้แก่ 

2.1 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
2.2 ความสามารถในการให้บริการ 

3. การพัฒนาตนเอง ได้แก่ 
3.1 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรู้ 
3.4 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้และนำความรู้ไปใช้ 

4. การทำงานเป็นทีม ได้แก่ 
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นทีม 
4.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 

ด้านสมรรถนะประจำสายงาน มีการพัฒนาตนเองใน 5 ด้าน คือ 
1. การจัดการเรียนรู้ 

1.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนาครู 
1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ

เรียนรู้ 
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 ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารฯ 
3.3 ความสามารถในการกำกับดูแลชั้นเรียน 

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

5. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
5.1 ความสามารถในการนำชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา 



 
 

5.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
นอกจากนี้ จะต้องมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะที่จำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพ คือ 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ 
1. การมีวินัย 
2. การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 
4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู 
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

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

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)..........จิตพิสุทธิ์.........................ชื่อสกุล.........อินต๊ะสืบ........................................ 
ตำแหน่ง.....................คร.ู....................................วิทยฐานะ........................-............................................. 
วุฒิการศึกษา.................................................................................................................................. ..... 
O  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก............ภาษาไทย.............................................................. 
O  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก........................................................................ .................. 
O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก........................................................................ .................. 
O  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................  
เข้ารับราชการวันที่..........14...........เดือน.....กรกฎาคม........พ.ศ. .....2558................ ณ โรงเรียน...                  
........วรราชาทินัดดามาตุวิทยา................สังกัด.......สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4...... 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน............5...............ปี............11...........เดือน 
เงินเดือน อันดับ คศ........1............ อัตราเงินเดือน........21,630.....................บาท 
สถานที่ทำงาน 
1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน.............โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม......................................................................... 
............................................................................................................................................... ...............................
....................................................................................................................... .......(ขณะที่ทำแผนพัฒนาตนเอง) 
2.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน................................................................................... .............................................. 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ..............(หากมีการโอน/ย้าย) 
3.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน.......................................................................... ....................................................... 
........................................................................................................... ...................................................................
....................................................................................................... ................................. .(หากมีการโอน/ย้าย) 
 

งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 

1. กลุ่มสาระท่ีสอน...........กลุม่สาระภาษาไทย................................ชั้น.......มัธยมศึกษาปีที่2,4,6.............. 
     จำนวน.........21............คาบ / สัปดาห์ 
2.  กลุ่มสาระท่ีสอน...................................................................................ชั้น............ .........................................        
     จำนวน.....................คาบ / สัปดาห์ 
3.  กลุ่มสาระที่สอน..................................................................................ชั้น...... ................................................ 
     จำนวน.....................คาบ / สัปดาห์ 
4.  กลุ่มสาระที่สอน................................................................................ ..ชั้น...................................................... 
     จำนวน.....................คาบ / สัปดาห์ 
5.  กลุ่มสาระที่สอน.................................................................................ชั้น........... ............................................ 



 
 

     จำนวน.....................คาบ / สัปดาห์ 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
...........งานประชาสัมพันธ์........................................................................................... ......................................... 
............งานโสตทัศน์...................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน  

1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  ชิ้นงาน 
แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  ด้านสมรรถนะสำคัญ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน  ให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามเป้าหมายของหลักสูตร  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ  
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 

 
2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  ส่งผลให้ตนเองได้รับการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น

และผ่านประเมินพัฒนาอย่างเข้มเป็นตำแหน่ง  ครู โดยพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยใน
ตนเอง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
มีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ    นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม 

 
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ ปฏิบัติจริง 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้
ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้น
และส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพ้ืนฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 



 
 

4. ผลทีเ่กิดกับสถานศึกษา 
        จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการ

ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน  
ท้องถิ่น และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
5. ผลที่เกิดกับชุมชน 
สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม  ประเพณี และพิธ ีกรรมทางศาสนา   เช ่น ประเพณีแห่เท ียนเข ้าพรรษา   ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีสงกรานต ์ การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวัน
สำคัญ  ได้แก่  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนทำให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดี
ต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น   นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพื ่อชี้แจงนโยบายของ
โรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้
เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน  
            (ย้อนหลัง  5 ปี) 
1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
         ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์  และนำแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้
ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  ชิ้นงาน 
แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  กระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งนี้เพ่ือจะได้
ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา  
 
2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
  ผลที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการ  ส่งผลให้ตนเองมีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมการเรียนที่หลากหลายทั้ง
การบรรยาย  การให้เด็กมีส่วนร่วม การพูดต่อที่ประชุมชน เช่น  การใช้สื่อ  ช่วยสอน การนำนักเรียนศึกษา
นอกสถานที่  ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคล  ชุมชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
   การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้ นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้
ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้น
และส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพ้ืนฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้สูงขึ้น นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด นักเรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
      จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา  โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการ



 
 

ปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ดังมีผลงานเป็นที่
ปรากฏ  ดังนี้ 
1. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม 
2. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูที่
มีตอ่นักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลด้านพฤติกรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
กิริยา มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มีบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 
สถานศึกษายังเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ   สถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครูทำให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามเวลาที่กำหนด และยังมีระบบการทำงาน
เป็นทีมมากข้ึน 
 
5.  ผลที่เกิดกับชุมชน 
สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม   
ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณี
สงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น ปลกูต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในชุมชน กิจกรรมวันสำคัญ  ได้แก่ กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
เจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันเกียรติยศของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนทำให้เกิดความร่วมมือ  
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัด
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละภาคเรียน เพื่อชี้แจง
นโยบายของโรงเรียนและเพ่ือหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทาง
วิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน  
 
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนา 

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้และการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม

ทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่น 
 

2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
เพ่ือจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับในการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 

 มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
- การพัฒนาการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมทักษะ 

 อาชีพสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- แนวทางการจัดการเรียนรู้ในการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่น 
 



 
 

4. ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดทำโครงงานการบูรณาการให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 

 และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในเขตชุมชน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

  

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

  
1 
  

สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1.1 ความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบัติงาน 
  

 
4 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
นวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งทางเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนวร
ราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 
จังหวัด

ปทุมธานี 
 

- ผู้เรียนให้ความสนใจ ตั้งใจ 
มีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้   
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีขึ้น 
 

2 การบริการที่ดี 

 

 
 

9 - ให้บริการทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 
-ให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองในการ
ให้ข้อมูลต่างๆ ด้านการจัดการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนวร
ราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 
จังหวัด

ปทุมธานี 
 

-เกิดผลดีต่อเพ่ือร่วมงานใน
โรงเรียนและต่างโรงเรียน เพื่อน
ร่วมงานมาพัฒนาการเรียน การ
สอน  
-นักเรียนได้รับข้อมลู ไดร้ับ การ
แนะแนวในการเรยีน ต่อไป  
-ผู้ปกครองไดร้ับข้อมลูการ เรียน
ของบุตรตลอดปี การศึกษา 



 
 

  

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

3 การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์
ตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3.3 ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรู้ 
3.4 ความสามารถในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
3.5 ความสามารถในการประมวล
ความรู้และการนำความรู้ไปใช้  

6  - เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  บุคลากร
ต้นแบบเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรใน
โรงเรียน 
- ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตำรา 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนวร
ราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 
จังหวัด

ปทุมธานี 
/สพฐ. 

 

-  ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ 
ได้รับการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึนส่งผลและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน  โรงเรียน 

4 การทำงานเป็นทีม 
4.1 ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็น
ทีม 
4.2 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

7 - ร่วมกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีม 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน
ร่วมงาน โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับที่
ดี 
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

-  

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวร
ราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 
จังหวัด

ปทุมธานี 
 
 
 
 
 

-  เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ ส่งผลให้การดำเนินงาน
ต่างๆบรรลุผลสำเร็จตลอดจน
การมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 



 
 

   
 
 

 

 

    

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

  

4 

สมรรถนะประจำสายงาน 

การจัดการเรียนรู ้
4.1 ความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร 
4.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ี
สอน 
4.3 ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
4.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือจัดการเรียนรู้ 
4.5 ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

1 
 
 

 

- เข้ารับการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู้  การเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ การ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา
ตนเอง 
- เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการ
ผลิตสื่อ การใช้สื่อประเภท ICT 
ที่หน่วยงานจัดขึ้นทุกๆครั้ง 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนวร
ราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 
จังหวัด

ปทุมธานี 
/สพฐ. 

 

-  มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยมีความรูเ้รื่องการเขียน
แผนการจดัการเรยีนรู้การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการผลิตสื่อ การ
ใช้สื่อ ประเภท ICT ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 



 
 

 
  

   

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

5 การพัฒนาผู้เรียน 
5.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียน 
5.2 การส่งเสริมกิจกรรม
ความคิด  วิเคราะห์ผู้เรียน 
5.3 การส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการ 

2 - จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
ให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดยการ
อบรมในคาบประชุมระดับ  
กิจกรรมโฮมรูม  
- ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด     
  ความสามารถแต่ละบุคคล 
- เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม.2/6 
ครบทุกหลัง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนวร
ราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 
จังหวัด

ปทุมธานี 
 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ทักษะชีวิต เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

 

 

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

6 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 -จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนวร
ราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 

ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  ผู้เรียนมีความสุขใน



 
 

-จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
-จัดป้ายนิเทศเพ่ือเป็นข้อมูล 
ข่าวสารสำหรับการเรียนรู้ 

-จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 

จังหวัด
ปทุมธานี 

 

การเรียนรู้  ครูมีข้อมูลต่างๆ
อย่างเป็นปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

  

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

7 การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

7.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
7.2 ความสามารถในการสังเคราะห์ 
7.3 ความสามารถในการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการ 
7.4 ความสามารถในการวิจัย 

5 - เข้ารับการอบรม พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดทำ
สื่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของครูและผู้เรียน 
- ศึกษาเอกสาร ตำราในการ
จัดทำเอกสารทางวิชาการ 
- ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาตลอดจนพัฒนา
ผู้เรียน 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนวร
ราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 
จังหวัด

ปทุมธานี 
/สพฐ. 

 

-  ครูมีความรู้ความสามารถใน
การเขียนผลงานทางวิชาการ
และวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายได้ 
- ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาที่ถูก
วิธีโดยครูทำการวิจัยในชั้นเรียน 
- ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน
อย่างต่อเนื่อง 



 
 

  

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

8 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
8.1 ความสามารถในการนำชุมชนมามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
8.2 ความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง/
กรรมการสถานศึกษาเพ่ือชี้แจง
นโยบายแนวทางจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

- ขอความร่วมมือจากชุมชน
บางโอกาส 

- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ทุกๆครั้งทั้งงานประเพณีและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

   

- ชุมชนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษาจัด
ขึ้นอย่างเต็มใจ 

- ชุมชนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ผู้เรียน และ
สถานศึกษาจัดขึ้น 

  

 

 

  



 
 

 

   

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความสำคัญ 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

9 วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

9.1  การมีวินัย 
9.2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
9.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 
9.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
9.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

- ประพฤติปฏิบัติตนในการ
ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพ
โดยรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง โดยมีวินัยในตนเอง 

   

ตนเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่สูงยิ่งๆขึ้น 



 
 

 

ส่วนที่  3  ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง 

  

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 การจัดการเรียนรู้ - เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู้  การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ การวัดผลประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 
- เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการผลิตสื่อ การ
ใช้สื่อประเภท ICT ที่หน่วยงานจัดขึ้นทุกๆ
ครั้ง 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน 
วรราชาทิ
นัดดามาตุ
วิทยา 
/สพฐ. 

 

-  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ โดยมี
ความรู้เรื่องการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการผลิตสื่อ การใชส้ื่อ ประเภท 
ICT ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่าง
สูงสุด 

2 การพัฒนาผู้เรียน - จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดย
การอบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮมรูม  
- ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด     
  ความสามารถแต่ละบุคคล 
- เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม.6/2 
ครบทุกหลัง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน 
วรราชาทิ
นัดดามาตุ

วิทยา 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 



 
 

 

   

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

3 การบริหารจัดการชั้นเรียน -จดับรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 

 -จดัมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้  

-จดัป้ายนิเทศเพื่อเป็นขอ้มูล ข่าวสาร ส าหรับการ

เรียนรู้  

-จดัท าเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนใหเ้ป็น 

ปัจจุบนั  

-จดัระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนและน าขอ้มูล

ไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 

   ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ เรียนรู้ ผูเ้รียนมี

ความสุขในการเรียนรู้ ครูมีขอ้มูลต่างๆอยา่งเป็น

ปัจจุบนัท่ี สามารถเป็นแบบอยา่งได ้

   

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 



 
 

4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
นวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งทางเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน 
วรราชาทิ
นัดดามาตุ

วิทยา 

- ผู้เรียนให้สนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้   
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
- มีผลสอบโอเน็ตสูงขึ้น 

5 การพัฒนาตนเอง - เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  บุคลากร
ต้นแบบเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในโรงเรียน 
- ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตำรา 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน 
วรราชาทิ
นัดดามาตุ
วิทยา 
/สพฐ. 

 

-  ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  
โรงเรียน 

   

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น สิ้นสุด 

6 การวิเคราะห ์ สังเคราะห์และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

- เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  จัดทำสื่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของครูและผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน -  ครูมีความรู้ความสามารถในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการและวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายได้ 



 
 

- ศึกษาเอกสาร ตำราในการจัดทำเอกสาร
ทางวิชาการ 
- ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 
 

วรราชาทิ
นัดดามาตุ
วิทยา 
/สพฐ. 

 

- ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีโดยครูทำการ
วิจัยในชั้นเรียน 
- ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่าต่อเนื่อง 

7 การทำงานเป็นทีม  

 

 

 

 

 

   

 

   

ที ่

  

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

  

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

8 วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

- ร่วมกิจกรรมท่ีเนน้การท างานเป็นทีม    

เกิดความสามคัคีในหมูค่ณะ ส่งผลให้การด าเนินงาน

ต่างๆบรรลผุลส าเร็จตลอดจนการมีความสุขในการ

ปฏิบติังาน 



 
 

 - ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือ่นร่วมงาน โดย

รู้จกัการเป็นผูใ้ห้และผูรั้บที่ดี - มีความสามคัคีใน

หมู่คณะ 

 

 

 

 

9 การบริการที่ดี  

ไดใ้หบ้ริการทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพ่ือ

เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 

 

 

 

   

เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนและต่าง 

โรงเรียน เพื่อน ามาพฒันาการเรียนการสอน 

          



 
 

ที ่ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

10 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน - ด าเนินการประชุมผูป้กครอง/กรรมการ 

สถานศึกษาเพ่ือช้ีแจงนโยบาย แนว ทางการจดั

กิจกรรมของสถานศึกษา  

- ขอความร่วมมือจากชุมชนบางโอกาส  

- เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกๆคร้ังทั้ง งาน

ประเพณีและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

 

 

 

 

 

   

- ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆท่ี 

สถานศึกษาจดัขึ้นอยา่งเตม็ใจ 

 - ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีผูเ้รียน และ
สถานศึกษาจดัขึ้น 

 

                                                                                                                                                      ลงชื่อ................................................. 
                                                                                                                 ( …………………………………………….) 
                                                                                                                    ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................................................ .............................................................................................................. 



 
 

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

 (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรตัน์)  
                                                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  
 


