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แผนพัฒนาตนเองครูผูสอน: ID  Plans (Individual  Development  Plan) 
โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย    

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 
 
สวนที่ 1: ขอมูลท่ัวไป 
 

ช่ือ-สกุล  นายชํานาญ  เกตุโสระ   ตําแหนง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี  
 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป   วิชาโท  -   วิทยาลัยครูสุรินทร 
วัน/เดือน/ปเกิด   30  กันยายน  2511     หมูเลือด    บี (B)   
สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ 
หมายเลขโทรศัพท  08-3669-9473               E-mail         Ketsora.c@chaiyo.com 
เลขประจําตัวประชาชน  3-3203-00375-79-6 
เลขประจําตัวผูเสียภาษี   1-3395-7444-6 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู   52-20127-13877-10 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 99-12127-00000-65 
ความสามารถพิเศษ    
       มีความสามารถในการใชและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรในไดอยางชํานาญ  
คติที่ใชใจในการทํางานของตนเอง 
        “ถาทานไมอดทนตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง...ทานก็จะลมเหลวตอทุกส่ิง”… 
คติที่ใชกับเพ่ือนรวมงาน 
       “รวดเร็ว  มาตรฐาน  ถูกตอง และมีคุณธรรม”      
 คติที่ใชกับการเรียนการสอน 
         ทุมเทและตั้งใจสอนศิษยเต็มกําลังเต็มความสามารถ    
 

 ประวัติการศึกษา 
 

ลําดับท่ี ระดับการศึกษา ช่ือสถานศึกษา พ.ศ. 
ท่ีจบ 

วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

หลักฐาน 
อางอิง 

1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ร.ร.บานยางกระจับ 2524 - - 
2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ร.ร.ทาตูมประชาเสริมวิทย 2527 คณิต-ชางอุตฯ ประกาศนียบัตร 
3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ร.ร.ทาตูมประชาเสริมวิทย 2530 คณิต-ชางอุตฯ ประกาศนียบัตร 
4 ปริญญาตร ี วิทยาลัยครู สุรินทร 2535 อุตสาหกรรมฯ ปริญญาบัตร 
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ประวัติการรับราชการ 
 

วัน/เดือน/ป ตําแหนง / โรงเรียน ระดับ ตําแหนงเลขที ่ เงินเดือน 

7  ก.ย.  36 ดํารงตําแหนงอาจารย  1 
โรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม 3 79447 5,560 

1 พ.ย.  43 ยายดํารงตําแหนงอาจารย  1 
โรงเรียนสังขะ 5 80460 9,560 

5  พ.ย. 43 ยายดํารงตําแหนงอาจารย  1 
โรงเรียนหวยทับทันวทิยาคม 

5 80460 9,560 

1 ต.ค. 46 ดํารงตําแหนงอาจารย  2 
โรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม 6 80460 11,440 

1 ต.ค.  47 ดํารงตําแหนงอาจารย  2 
โรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม 7 80460 14,100 

1 ก.พ. 49   ครูชํานาญการ   
โรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม 7 80460 16,070 

11  มี.ค. 53 ครูชํานาญการพิเศษ   
โรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม 8 80460 22,160 

8  ก.ค. 54 ครูชํานาญการพิเศษ   
โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย 8 1217 28,810 

 
 

สวนที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติหนาที ่
1.  งานปฏิบัติการสอน 

1.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ม.3/6-ม.3/8)  6  ชั่วโมง/
สัปดาห 

1.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ม.5/1-ม.5/8)  8  ชั่วโมง/
สัปดาห 

1.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ม.6/1,ม.6/3, ม.6/5,ม.6/7  
4  ชั่วโมง/สัปดาห   

1.4 กิจกรรมแนะแนว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/2  1 ชั่วโมง/สัปดาห   
1.5 กิจกรรมลูกเสือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  สอน  1  ชั่วโมง/สัปดาห  นักเรียน 80  คน 
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2. งานมอบหมายพิเศษ 
2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

      2.2 งานอาคารสถานท่ี  
2.3 ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/2 

      2.4 ครูเวรประจําวันอังคาร 
ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงปจจุบัน (ยอนหลังไมเกิน 2 ป) 

1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู 
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน โดยรวมกับคณะครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา วิเคราะหหลักสูตร  จัดทําแผนการจัดประสบการณ  และนําแผนการจัดประสบการณไป
ใชในการจัดประสบการณใหกับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชแฟมสะสมผลงาน  
ช้ินงาน แบบฝก โดยการวัดผลประเมินผลดังกลาวครอบคลุมทุกๆดาน ไดแก  ดานความรู  การปฏิบัติ  
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนท้ัง  4  ดาน  ไดแก ดาน
รางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม และสติปญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้เพ่ือจะ
ไดชวยแกไขขอบกพรองใหกับนักเรียนท่ีมีปญหา 

2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาทางดานวิชาการ  สงผลพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัย

ในตนเองโดยใชกิจกรรมการทํางานกลุม เพ่ือนชวยเพ่ือนเปนส่ือในการพัฒนาและโดยการใชแบบฝกในการ
จัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
อยางตอเนื่อง 

2.1 ผลที่เกิดกับผูเรียน 
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใหนักเรียนไดฝก 

การปฏิบัติจริง เพ่ือใหนักเรียนไดมีทักษะตางๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม ความมีวินัย
ในตนเอง  สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  
มีความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสาร และการมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ผูเรียนสามารถนําความรูความเขาใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกตใชในชีวิตประจําวันเปนการ
เพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองใหมากขึ้นและสงผลใหการใชชีวิตภายหนา บนพ้ืนฐานคุณธรรม นําความรู  
และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

2.2 ผลที่เกดิกับสถานศึกษา 
จากการท่ีสถานศึกษามีแผนในการพัฒนา มีเปาหมาย มีทิศทางในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษา นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการตางๆอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงนักเรียนและครูมีสวนรวม 
ในการปฏิบัติกิจกรรม ทําใหผลการดําเนินงานเปนท่ียอมรับของผูปกครองชุมชน ทองถ่ิน 
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      2.3 ผลที่เกิดกับชุมชน 
สถานศึกษามีสวนรวมกับชุมชน ในกิจกรรมตางๆตลอดปการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรม 

ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เชน ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีสงกรานต  การทอดผาปา  ทอดกฐิน  เปนตน ตลอดจนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน กิจกรรม
วันสําคัญ  ไดแก  กิจกรรมวันแม กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  จนทําใหเกิดความรวมมือ  ความเขาใจ
ท่ีดีตอกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและทองถ่ิน  นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรม
การประชุมผูปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแตละภาคเรียนเพ่ือช้ีแจงนโยบายของ
โรงเรียนและเพ่ือหาแนวทางในการรวมพัฒนาโรงเรียนท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและพัฒนาทางวิชาการให
เปนไปในทางทิศทางเดียวกัน 
 

สวนที่ 3  แผนการพัฒนาตนเองในการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีรหัสวิชา ง 32102  ชั้น ม.5  
 

กิจกรรม  วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา เคร่ืองมือ 
ส่ือ อุปกรณ  

ผลคาดวาจะ
ไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

1. สํารวจปญหาเกี่ยวกับ
นักเรียน    
ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือ
วางแผน การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 

-  ศึกษาขอมูลผลการ
ทดสอบ วัดคุณภาพ
การศึกษานักเรียน ชั้น ม. 5 
 ปการศึกษา 2554 

มิ.ย. 54 มิ.ย.54 -  
แบบทดสอบ
ปลายภาค 
 ป 2554 

-  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 

2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา
เกี่ยวกับนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในชัน้
เรียนเพ่ือกําหนดทางเลือกใน
การแกไขปญหาระบุสภาพ
ปจจุบัน  

- สํารวจพึงพอใจและความ
ตองการของนักเรียนตอการ
จัดกิจกรรมการเรียน  เรื่อง 
การบูรณาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

ก.ค.54 ก.ค.54 - 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
และความ
ตองการ 

- มีการจัด
กิจกรรมตาม
ความตองการ
ของผูเรียน 

3. รวบรวม จําแนกและจัดกลุม
ของสภาพปญหา แนวคิด
ทฤษฎีและวิธีการแกไขปญหา
เพ่ือสะดวกตอการนําไปใช 

-  จัดกลุมนักเรียนตาม
สภาพปญหาและความ
ตองการ  

ส.ค.54 ส.ค.54 - 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
และความ
ตองการ 
 
 

- มีการจัดทําสื่อ/
นวัตกรรมการ
พัฒนาผูเรียน 
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กิจกรรม  วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา เคร่ืองมือ 
ส่ือ อุปกรณ  

ผลคาดวาจะ
ไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

4. การประมวลผลหรือสรุป
ขอมูลสารสนเทศท่ีเปน
ประโยชนตอการแกไขปญหา
ในชั้นเรียนโดยใชขอมูลรอบ
ดาน 

-  นําขอมูลหลายๆดาน มา
ประมวลผล หาคาขอมูล 
และจัดกลุมนักเรียน  

ส.ค.54 ส.ค.54 - 
แบบทดสอบ
ปลายภาค 
 ป 2554 
 

- ทราบผลจาก
การประมวลผล
จากหลายๆ ดาน 

5. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย 
อุปสรรคและโอกาส
ความสําเร็จของการวิจัยเพ่ือ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้น
เรียน 

-  จัดกลุมนักเรียน แยกกลุม
ท่ีมีปญหามากท่ีสุด มาทํา
การวิจัย 

ส.ค.54 ส.ค.54 - 
แบบทดสอบ
ปลายภาค 
 ป 2554 

- จัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน 

6. จัดทําแผนการวิจัย และ
ดําเนิน 
กระบวนการวิจัย อยางเปน
ระบบตามแผนดําเนินการวิจัยท่ี
กําหนด 

-   จัดทําโครงรางการวิจัย
ในชั้นเรียนเรื่องการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 
 เรื่อง การทําชิงชาไม   
สาระการงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ีง 42102 
มาดําเนินการวิจัยใน 
ชั้นเรียนตามโครง 
รางการวิจัย 

ต.ค. 
54 

ต.ค. 
54 

โครงรางวิจัย
ในชั้นเรียน
เรื่องการ
จัดการเรื่อง 
การทําการ 
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
ง 32102  ชั้น
มัธยมศึกษาป
ท่ี 5 

-   นักเรียนไดรับ
การชวยเหลือและ
พัฒนาดานการ
เรยีน 
 

7. ตรวจสอบความถูกตองและ
ความนาเชื่อถือของผลการวิจัย
อยางเปนระบบ 

-  ผูเชี่ยวชาญงานวิจัย
จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
เครื่องมือ  การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล  
อภิปราย และสรุปผล  ตาม
ปฏิทินและกระบวนการ
ตรวจสอบงานวิจัย 
-  ปรับปรุงแกไขตามคําชี้ 
แนะของผูเชี่ยวชาญ 

ต.ค. 54 ต.ค. 54 -  แบบ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ   
 

-  มีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีดีข้ึน 



แผนพัฒนาตนเองครูผูสอน: ID  Plans (Individual  Development  Plan) หนา 6 จาก 22 
 

กิจกรรม  วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา เคร่ืองมือ 
ส่ือ อุปกรณ  

ผลคาดวาจะ
ไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

8. มีการนําผลการวิจัยไป
ประยุกต ใชในกรณีศึกษาอื่น ๆ 
ท่ีมีบริบทของปญหาท่ี
คลายคลึงกัน 

-  รายงานผลการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนตอโรงเรียน 
-   นําผลการการวิจัยไป
บูรณาการกับนักเรียนกลุม
อื่นๆ 

ต.ค. 54 ต.ค. 54 -  
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

-  ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของ
นักเยนสูงข้ึน 
-  นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดี ตอ
การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
สวนที่ 4.   สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
                 สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีรหัสวิชา ง 32101  ชั้น ม. 5 
 

กิจกรรม  วิธีการรูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา 
เคร่ืองมือ 

ส่ือ / อุปกรณ  
ผลคาดวาจะ

ไดรับ 
เริ่มตน ส้ินสุด 

1. ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูอยางหลากหลาย
สอดคลองกับวัย ความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน 

-  ศึกษาหลักสูตร/มาตรฐาน
การเรียนรู/สาระการเรียน/
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

พ.ค.54 พ.ค.54 -  เอกสาร
หลักสูตร
สถานศึกษา  
และ
กระบวนการ
เรียนรู 

 -  มีความรู 
ความเขาใจ
เรื่องการ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู 

2. เปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนรู 

-  ปฐมนิเทศกระบวนการ
และประเมินผลการเรียนรู 
และสรุปความคิดเห็นการมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  
 
 
 
 

พ.ค.54 พ.ค.54 -  
แบบสอบถาม
ขอคิดเห็นของ
ผูเรียน 

- นักเรียนมี
สวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
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กิจกรรม  วิธีการรูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา 
เคร่ืองมือ 

ส่ือ / อุปกรณ  
ผลคาดวาจะ

ไดรับ 
เริ่มตน ส้ินสุด 

3. ใชรูปแบบ/เทคนิควิธีการ
สอนอยางหลากหลาย
เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

- จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
 
 
 

พ.ค.54 ก.พ.54 - แผนการ
จัดการเรียนรู
สาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 

- ผูเรียนมี
ความสุขและ
ทัศนคติตอการ
เรียนรูสาระ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะ
พึงประสงคและสมรรถนะ
ของผูเรียน 

-  จัดกระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรูดังนี ้
1. ปลูกฝง/สงเสริมคุณ 
ลักษณะพึงประสงค 
2. พัฒนาสมรรถนะของ
ผูเรียนตามเปาหมายของ
หลักสูตร 
3. มีจิตวิทยาการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน 

พ.ค.54 ก.พ.55 - แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู 

- ผูเรียนมี 
สมรรถนะและ
คุณ ลักษณะท่ี
พึงประสงค
ตามวิถีไทย  
ใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญา
ทองถิ่นพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

5. ใชหลักจิตวิทยาในการ
จัด     การเรียนรูใหผูเรียน
เรียนรูอยางมีความสุข และ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

-  จัดกระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรูดังนี ้
1. ปลูกฝง/สงเสริมคุณ 
ลักษณะพึงประสงค 
2. พัฒนาสมรรถนะของ
ผูเรียนตามเปาหมายของ
หลักสูตร 
3. มีจิตวิทยาการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน 
 
 

พ.ค.54 ก.พ.55 -  แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู 

-  ผูเรียนมี 
สมรรถนะและ
คุณ ลักษณะท่ี
พึงประสงค
ตามวิถีไทย ใช
แหลงเรียนรู
และภูมิปญญา
ทองถิ่นพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

6.ใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในชุมชนใน
การจัดการเรียนรู 
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กิจกรรม  วิธีการรูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา 
เคร่ืองมือ 

ส่ือ / อุปกรณ  
ผลคาดวาจะ

ไดรับ 
เริ่มตน ส้ินสุด 

7. ใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

4. ผูเรียนไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
5. จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียน
ไดฝกประสบการณจาก
แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
6. ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ใชเทคโนโลยีประกอบการ
เรียนรู 
 

พ.ค.54 ก.พ.55 -  แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู 

-  ผูเรียนมี
ความรูตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู  
มีทัศนคติท่ีดี  
มีผลสัมฤทธิ์วัด
คุณภาพ
การศึกษาชาติ
สาระการงาน
อาชีพและเทค
โนฯ สูงข้ึน 

8. ใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมท่ีใชใน การ
เรียนรู 

9.  ออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมิน -ผลหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

-  ออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินผล อยางหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหา/กิจกรรม
การเรียนรู เชน  สังเกตการ
ปฏิบัติทักษะทางอาชีพ  
ตรวจสอบผลงาน  ทดสอบ
ความรู การใชเครื่องมือ
อุปกรณ 

    

10. สรางและนําเครื่องมือ
วัดและประเมินผลไปใช
อยางถูกตองเหมาะสม 

-  สราง/ใชเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลถูกตองตาม
เนื้อหาสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมการเรียนรู เชน 
๑. ทักษะการใชเครื่องมือ 
อุปกรณ  
ใชแบบสังเกต 
๒. การฝกทักษะ  ใชแบบ
การประเมินการฝกทักษะ  

พ.ค.54 ก.พ.55 -  แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู 

-  ผูเรียนมี
ความรูตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู  มี
ทัศนคติท่ีดี  
มีผลสัมฤทธิ ์
วัดคุณภาพ
การศึกษาชาติ
สาระการงาน
อาชีพและเทค
โนฯ สูงข้ึน 
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กิจกรรม  วิธีการรูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา 
เคร่ืองมือ 

ส่ือ / อุปกรณ  
ผลคาดวาจะ

ไดรับ 
เริ่มตน ส้ินสุด 

11. วัดและประเมินผล
ผูเรียนตามสภาพจริง 

-  วัด และประเมินผลการ
เรียนของนักเรียนตามสภาพ
จริง 

พ.ค.54 ก.พ.55  -  ผลการพัฒนา
ของนักเรียน 

12. นําผลการประเมินการ
เรียนรูมาใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 

-  นําผลการประเมินการ
เรียนรูมาวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
และปรับกิจกรรมการเรียนรู 

พ.ค.54 ก.พ.55  -  งานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 
สวนที่ 5   แผนการพัฒนาตนเองในการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู  

กิจกรรม  วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา 
เคร่ืองมือ 

ส่ือ/อุปกรณ  
ผลคาดวาจะ

ไดรับ 
เริ่มตน ส้ินสุด 

1. มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ
ผูปกครองและชุมชนใน
การติดตอสื่อสารเพ่ือการ
จัดการเรียนรู 

-  ออกเยี่ยมบานนักเรียน 
-  ประชุมผูปกครอง 

พ.ค.54 มี.ค. 55 - แบบสอบถาม - มีการติดตอ
ประสานงานกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 

2. ประสานงานกับ
ผูปกครองและชุมชนใหเขา
มามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ปการศึกษา 

-  ประชุมผูปกครอง พ.ค.54 มี.ค. 55 - แบบสอบถาม - มีการติดตอ
ประสานงานกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 

3.  เปดโอกาสใหผูท่ีสวน
เกี่ยวของเขารวมวาง
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในระดับชั้นเรียน 

-  ประชุมผูปกครอง พ.ค.54 มี.ค. 55 - แบบสอบถาม - มีการติดตอ
ประสานงานกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 

4. เปดโอกาสใหผูปกครอง
และชุมชนเขามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

-  ประชุมผูปกครอง พ.ค.54 มี.ค. 55 - แบบสอบถาม - มีการติดตอ
ประสานงานกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 
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กิจกรรม  วิธีการรูปแบบการพัฒนา 
ระยะในการ

พัฒนา 
เคร่ืองมือ 

ส่ือ / อุปกรณ  
ผลคาดวาจะ

ไดรับ 
เริ่มตน ส้ินสุด 

5. สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางครู 
ผูปกครอง ชุมชน และ
องคกรอื่นๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู 

-  ประชุมผูปกครอง พ.ค.54 มี.ค. 55 - แบบสอบถาม - มีการติดตอ
ประสานงานกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 

6. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
ใหปราชญชาวบานหรือภูมิ
ปญญาในทองถิ่นเขามามี
สวนรวม 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอกสถานท่ี 

พ.ค.54 มี.ค. 55 -  แผนการ
จัดการเรียน
การสอน 

-  นักเรียนได
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 

7. มีการเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียของ
สถานศึกษาเขามามีสวน
รวมในการประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

-  ประชุมผูปกครอง พ.ค.54 มี.ค. 55 - แบบสอบถาม - มีการติดตอ
ประสานงานกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 

8. มีการเสนอผลการจัดการ
เรียนรูตอฝายตาง ๆ ของ
ชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูและแกไขปญหา
รวมกันในทุกภาคเรียน 

-  ประชุมผูปกครอง พ.ค.54 มี.ค. 55 - แบบสอบถาม - มีการติดตอ
ประสานงานกับ
ผูปกครองและ
ชุมชน 
- มีการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ  
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รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

 

ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา อันดับ
ความสําคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

 
1 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ ์
1.1 ความสามารถในการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบัติงาน 

 
 
4 

 
 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมการเรยีนรูโดย
ใชส่ือ  นวัตกรรมท่ีนาสนใจท้ัง
ทางเทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู 

 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 
 

โรงเรียน 

 
 
- ผูเรียนใหสนใจ ตั้งใจเรียน 
- มีความกระตือรือรนท่ีจะ
เรียนรู 
- มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ดีขึ้น 
- มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามศักยภาพของแต
ละบุคคล 

2 การบริการที่ด ี
2.1 ความสามารถในการสรางระบบ   
     การใหบริการ 
2.2 ความสามารถในการใหบริการ 

9 ไดใหบริการทางวิชาการแกครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
เพ่ือเปนการเผยแพรผลงาน
วิชาการ 
 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน - เกิดผลดีตอเพ่ือนรวมงาน
ในโรงเรียนและตางโรงเรียน 
- เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน
การสอน 
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ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา อันดับ
ความสําคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

3 การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห

ตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการส่ือสาร 
3.3 ความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหา
ความรู 

3.4 ความสามารถในการติดตาม
ความเคล่ือนไหวทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

3.5 ความสามารถในการประมวล
ความรูและการนําความรูไปใช 

 
 
 
 
 

 
5 

- เขารับการอบรม สัมมนาท่ี
หนวยงานตนสังกัด  หนวยงาน
อ่ืนๆจัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบ  บุคลากรตนแบบเพ่ือ
นํามาพัฒนาตนเอง 
- แลกเปล่ียนเรียนรูกับ
บุคลากรในโรงเรียน 
- ศึกษาเอกสาร ผลงานทาง
วิชาการจากตํารา วารสาร 
- สืบคนความรูทาง
อินเตอรเน็ต 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรยีน ตนเองเปนผูมีคุณภาพ ไดรับ
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี
ขึ้นสงผลและเกิดประโยชน
ตอผูเรียน  โรงเรียน 



แผนพัฒนาตนเองครูผูสอน: ID  Plans (Individual  Development  Plan) หนา 13 จาก 22 
 

ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา อันดับ
ความสําคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

4 การทํางานเปนทีม 
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพ่ือ

การปฏิบัติงานเปนทีม 
4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

7 - รวมกิจกรรมท่ีเนนการ
ทํางานเปนทีม 
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
เพ่ือนรวมงาน โดยรูจักการเปน
ผูใหและผูรับท่ีด ี
- มีความสามัคคีในหมูคณะ 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
สงผลใหการดําเนินงาน
ตางๆบรรลุผลสําเร็จ
ตลอดจนการมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

5 สมรรถนะประจําสายงาน 
การจัดการเรียนรู 
1.1 ความสามารถในการสรางและ

พัฒนาหลักสูตร 
1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ี

สอน 
1.3 ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

1.4 ความสามารถในการใชและ 

 
1 

- เขารับการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู การเขียน
แผนการจัดประสบการณ การ
วัดผลประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 
- เขารับการอบรมเกี่ยวกับ
การผลิตส่ือ การใชส่ือประเภท 
ICT ท่ีหนวยงานจัดขึ้นทุกๆ
ครั้ง 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน ตนเองมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยมีความรูเรื่องการเขียน
แผนการจัดประสบการณ  
การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนการผลิตส่ือ การใช
ส่ือ ประเภท ICT สงผลตอ
การจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน
อยางสูงสุด 
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ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา อันดับ
ความสําคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

 1.5 พัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือจัดการเรียนรู 
ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

      

6 
 

การพัฒนาผูเรียน 
6.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

แกผูเรียน 
6.2 การสงเสริมกิจกรรมความคิด  

วิเคราะหผูเรียน 
6.3 การสงเสริมทักษะและ

กระบวนการ 
 

2 - จัดกิจกรรมสงเสริม 
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี
งามใหกับผูเรียนอยูเสมอโดย
การอบรมหนาเสาธงกิจกรรม
โฮมรูม 
- สงเสริมผูเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถแตละ
บุคคล 
-  

ตลอดป
การศึกษา 

 
 
 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 
 
 
 

โรงเรียน 
 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค มีทักษะชีวิต เปนท่ี
ยอมรับของสังคม 
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ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา อันดับ
ความสําคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

7. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
7.1 ความสามารถในการจัด
บรรยากาศในการเรียนรู 
7.2 ความสามารถในการจัดทาขอมูล
สาระสนเทศ 
7.3 ความสามารถในการกากับ ดูแล
ช้ันเรียน 

 

3 
 

-  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให
เอ้ือตอการเรียนรู 
-  จัดมุมประสบการณตางๆ
เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู 
-  จัดปายนิเทศเพ่ือเปนขอมูล 
ขาวสารสําหรับการเรียนรู 
-  จัดทําเอกสารงานธุรการใน
ช้ันเรียนใหเปนปจจุบัน 
-  จัดระบบการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนและนําขอมูลไปใชใน
การพัฒนาผูเรียน 
-  

ตลอดป
การศึกษา 

 

ตลอดป
การศึกษา 

 

โรงเรียน หองเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู  ผูเรียนมี
ความสุขในการเรียนรู  ครูมี
ขอมูลตางๆอยางเปนปจจุบัน
ท่ีสามารถเปนแบบอยางได 
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ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา อันดับ
ความสําคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เริ่มตน ส้ินสุด 

8 การวิเคราะห  สังเคราะหและการวิจัย
ในชั้นเรียน 
8.1 ความสามารถในการวิเคราะห 
8.2 ความสามารถในการสังเคราะห 
8.3 ความสามารถในการเขียนเอกสาร

ทางวิชาการ 
8.4 ความสามารถในการวิจัย 

6 -  เขารับการอบรม พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  จัดทํา
ส่ือการเรียนรู เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของครูและผูเรียน 
-  ศึกษาเอกสาร ตําราในการ
จัดทําเอกสารทางวิชาการ 
-  ศึกษาผลงานตัวอยางในการ
ทําผลงานทางวิชาการ 
-  ดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน
เพ่ือแกปญหาตลอดจนพัฒนา
ผูเรียน 
 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน - ครูมีความรูความสามารถ
ในการเขียนผลงานทาง
วิชาการและวิจัยในช้ัน
เรียนแบบงายได 

- ผูเรียนไดรับการ
แกปญหาท่ีถูกวิธีโดยครู
ทําการวิจัยในช้ันเรียน 

- ครูมีการทําวิจัยในช้ัน
เรียนอยางตอเนื่อง 
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ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา อันดับ
ความสําคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เริ่มตน ส้ินสุด 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 

การสรางความรวมมือกับชุมชน 
9.1 ความสามารถในการนําชุมชนมา

มีสวนรวมในกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

9.2 ความสามารถในการเขารวม
กิจกรรมของชุมชน 

 
 
 
วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1 การมีวินัย 
1.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปน 

แบบอยางท่ีด ี
1.3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
1.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

- ดําเนินการประชุม 
ผูปกครอง /กรรมการสถานศึกษา
เพ่ือชี้แจงนโยบาย แนวทางการ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
- ขอความรวมมือจากชุมชน 
บางโอกาส 
- เขารวมกิจกรรมของชุมชน 
ทุกๆครั้งท้ังงานประเพณีและ
กิจกรรมท่ีเปนประโยชน 
 

- เขารับการอบรมพัฒนา 
ดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย
ปละ 1  ครั้ง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในการ 
ดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพ 
โดยรักและศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง โดยมีวินัยในตนเอง 

ตลอดป
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 

โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 

- ชุมชนใหความรวมมือใน 
กิจกรรมตางๆท่ีสถานศึกษา
จัดขึ้นอยางเต็มใจ 
- ชุมชนมีความพึงพอใจใน 
กิจกรรมท่ีผูเรียนและ
สถานศึกษาจัดขึ้น 

 
 
 
- ตนเองเปนผูท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ มีความกาวหนา
ในวิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 
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ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง 

 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

1 การจัดการเรียนรู - เขารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู  การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ การวัดผลประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 
- เขารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือ การ
ใชส่ือประเภท ICT ท่ีหนวยงานจัดขึ้นทุกๆ
ครั้ง 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน ตนเองมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยมีความรูเรื่อง
การเขียนแผนการจัดประสบการณ  การ
วัดผลประเมินผล ตลอดจนการผลิตส่ือ 
การใชส่ือ ประเภท ICT สงผลตอการจัด
กิจกรรมใหกับผูเรียนอยางสูงสุด 

2 การพัฒนาผูเรียน - จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงามใหกับผูเรียนอยูเสมอโดย
การอบรมหนาเสาธง  กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมรักการออม  สงเสริมคุณธรรม 
- สงเสริมผูเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีทักษะชีวิต 
เปนท่ียอมรับของสังคม 
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ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เร่ิมตน ส้ินสุด 

3 การบริหารจัดการช้ันเรียน -  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเอ้ือตอการ
เรียนรู 
-  จัดมุมประสบการณตางๆเพ่ือใหเปน
แหลงเรียนรู 
-  จัดปายนิเทศเพ่ือเปนขอมูล ขาวสาร
สําหรับการเรียนรู 
-  จัดทําเอกสารงานธุรการในช้ันเรียนให
เปนปจจุบัน 
-  จัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและนํา
ขอมูลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 หองเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู  ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู  
ครูมีขอมูลตางๆ อยางเปนปจจุบันท่ี
สามารถเปนแบบอยางได 

 

4 การมุงผลสัมฤทธ์ิ -  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนได
ปฏิบัติจริง 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ  
นวัตกรรมท่ีนาสนใจท้ังทางเทคโนโลยีและ
แหลงเรียนรู 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน - ผูเรียนใหสนใจ ตั้งใจ มีความ
กระตือรือรนท่ีจะเรียนรู  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของแตละ
บุคคล 



แผนพัฒนาตนเองครูผูสอน: ID  Plans (Individual  Development  Plan) หนา 20 จาก 22 
 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 
5 การพัฒนาตนเอง -  เขารับการอบรม สัมมนาท่ีหนวยงานตน

สังกัด  หนวยงานอ่ืนๆจัดขึ้น 
-  ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ  บุคลากร
ตนแบบเพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง 
-  แลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคลากรใน
โรงเรียน 
-  ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตํารา วารสาร 
-  สืบคนความรูทางอินเตอรเน็ต 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน - ตนเองเปนผูมีคุณภาพ ไดรับการ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นสงผลและ
เกิดประโยชนตอผูเรียน  โรงเรียน 

6 การวิเคราะห  สังเคราะห
และการวิจัยในช้ันเรียน 

-  เขารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  จัดทําส่ือการเรียนรู เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของครูและผูเรียน 
-  ศึกษาเอกสาร ตําราในการจัดทําเอกสาร
ทางวิชาการ 
-  ศึกษาผลงานตัวอยางในการทําผลงาน
ทางวิชาการ 
-  ดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหา
ตลอดจนพัฒนาผูเรียน 
 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน - ครูมีความรูความสามารถในการเขียน
ผลงานทางวิชาการและวิจัยในช้ันเรียน
แบบงายได 
-  ผูเรียนไดรับการแกปญหาท่ีถูกวิธี
โดยครูทําการวิจัยในช้ันเรียน 
-  ครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
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ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เร่ิมตน ส้ินสุด 
7 การทํางานเปนทีม - รวมกิจกรรมท่ีเนนการทํางานเปนทีม 

- ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน
รวมงาน โดยรูจักการเปนผูใหและผูรับท่ีด ี
- มีความสามัคคีในหมูคณะ 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ สงผลให
การดําเนินงานตางๆบรรลุผลสําเร็จ
ตลอดจนการมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

8 วินัย  คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- เขารับการอบรมพัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรมอยางนอยปละ 1  ครั้ง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน ตนเองเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย  มีความรับผิดชอบ มี
ความกาวหนาในวิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 

9 การบริการท่ีด ี -  ไดใหบริการทางวิชาการแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเพ่ือเปนการเผยแพรผลงาน
วิชาการ 
 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

โรงเรียน เกิดผลดีตอเพ่ือนรวมงานในโรงเรียน
และตางโรงเรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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(ลงช่ือ)                                   ผูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

                                                                                             (นายชํานาญ  เกตุโสระ) 
                                                                                                  ตําแหนง  ครู  คศ. 3 
 
ความเห็นรองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ.................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
                                                                              (ลงช่ือ).....................................รองฯฝายบริหารวิชาการ 
                                                                                           ( นายรัชพงษ  ออนอก)    

                                                      ............../........................./........... 
 
ความเห็นผูอํานวยการ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
                                           ( ลงช่ือ)........................................ ผูอํานวยการสถานศึกษา 
                                                  ( นายวสันต  วรรณศักดิ์เศวต )                                                                     
                                              ............../........................./........... 


