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แผนพฒันาตนเอง ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา : ID Plans  
(INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 
 

 

 
 

 
นางกรองนรินัดร ์ เสนาเลีย้ง 

ต าแหนง่ คร ูวทิยฐานะ ช านาญการพเิศษ 
 

โรงเรยีนบา้นหนองขามแสบง 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต ๑ 

 
 

 
 
 



2 

 
แผนการพฒันาตนเอง  (ID  Plan) 

 
สว่นที ่ ๑  ขอ้มูลสว่นตวั 
              ช่ือ นางกรองนริันดร์  เสนาเล้ียง  เกิดวันท่ี   ๙  กรกฎาคม   ๒๕๑๒ อายุ   ๔๘   ปี 

-  ต าแหน่ง ครู  อันดับ ค.ศ. ๓ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  อัตราเงินเดือน    ๔๓,๘๐๐  บาท   
    อายุราชการ  ๒๕  ปี 
-  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาโท สาขาการวิจัยการศึกษา 
-  สถานท่ีท างาน    โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง      ต. ดอนงัว   อ. บรบือ  จ. มหาสารคาม    
   รหัสไปรษณีย์  ๔๔๑๓๐  โทร. ๐-๔๓๗๓-๗๔๓๒  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต ๑  

              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
-  ท่ีอยู่ปัจจุบัน    เลขท่ี  ๑๖๒  หมู่ท่ี  ๑๐  ต าบลแวงน่าง  อ. เมือง  จ.   มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐ 

งานในหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 
ด้านงานในหนา้ทีก่ารสอน 

1. สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 
2. สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี 

            งานด้านสนบัสนนุการสอน ( งานพเิศษ ) 
1. งานบริหารบุคลากร 
2. งานครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
3. งานสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ 
๔. งานทุนการศึกษา 
๕. งานระบบดูแลผู้เรียนนักเรียนเรียนรวม,งานแนะแนว 
๖. งานประกันคุณภาพภายใน 
 

ผลงานดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่กิดจากการปฏิบตัหินา้ทีใ่นต าแหนง่ปจัจุบนั  
( ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี ) 

1. ผลทีเ่กดิจากการจดัการเรยีนรู้ 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนดังนี้ 
            มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ  นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลอง ฝึกการคิดหาเหตุผล  การแก้ไขปัญหา  
เรียนแบบร่วมมือ  ฝึกทักษะการทดลองท่ีถูกต้องเป็นกระบวนการ  เพิ่มความสามารถในการคิดโดยจัด
ให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองฝึกการแก้ปัญหา การคิดหา
เหตุผล โดยด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้
 



3 

 
1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี ๓ร่วมกับสพป.มหาสารคามเขต ๑  
2.  วิเคราะห์หลักสูตร   
3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน  

               ๕.    ท าการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  ช้ินงาน แบบฝึก โดยการ
วัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  กระบวนการและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์  ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรยีนท้ัง  ๔  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
               ๖.   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาท่ีท าการเรียนการสอน   

                  ๑)  นักเรียน  มีระดับผลการเรียนเกรด   ๓ , ๔  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐   
   ๒)  นักเรียน  ไม่มีผลการเรียน   ๐  ,  ร  ,  มส. 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
นักเรียนมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ ๙๕  

 ด้านประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือความหมาย 
นักเรียนมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีเย่ียม  ร้อยละ ๘๐  

         ด้านสมรรถนะส าคัญ  ๕  สมรรถนะ  (ตามหลักสูตรฯ  ๒๕๕๑)  ได้แก่ 
    ๑)  ความสามารถในการส่ือสาร  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  ๘๐ 
      ๒)  ความสามารถในการคิด   อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  ๘๐ 
    ๓)  ความสามารถในการแก้ปัญหา    อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  ๘๐ 
    ๔)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ  ๘๐ 
    ๕)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับ ดีมาก  ร้อยละ ๘๐ 

๗.มีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังนี้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง 
ให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหา 

2. ผลทีเ่กดิจากการพฒันาวชิาการ 
           ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการ  มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ คือ  
          ระดับประเทศ 

   -ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรระดับทอง สพฐ.  
   -เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น คุรุสภา  
   -เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” 
ระดับภาค  
- รางวัลเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช้ัน ป. ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-รางวัล เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช้ัน ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- เหรียญเงิน แข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ป.๔-๖ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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ระดับจังหวัด  
       -รางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระดับเขตพื้นท่ี 
    - รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ป. ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    - รางวัล เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช้ัน ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    -รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองช้ัน ม.๑-๓ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
    -รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็กนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช้ัน ป.๔-๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙ 
    - รางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช้ัน ป. ๔-๖ ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 
    -  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
    -  รางวัลเหรียญทอง ห้องเรียนคุณภาพดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
    - รับเกียรติบัตร “ครูดีในดวงใจ” จากสมาคมผู้บริหาร อ าเภอบรบือ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
              นอกจากนั้นยังได้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลายเช่น  โครงงานคุณธรรม  กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
             ได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดใหบุ้คลากรเข้า
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน  ท าให้โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และ
โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและได้เล่ือน
วิทยฐานะ 
              มีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ท้ังทางเว็บไซต์และวารสาร สถานศึกษาต่างๆเข้ามาศึกษาดู
งานอยู่เป็นประจ า   
              โรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาส่ือและนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานต่อ
หน่วยงานอื่นเพือ่การพัฒนาต่อไป 

๓.ผลทีเ่กดิกับผูเ้รยีน 
            การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
              ๑.  นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และความสามารถ ด้วยกิจกรรมท่ีสนุกสนานอย่างหลากหลาย
โดยการปฏิบัติจริง  กระบวนการกลุ่ม  การเรียนรู้จากกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
ท าให้นักเรียนทุกคน  ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตลอดท้ัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ   

   ๒. พฤติกรรมในระหว่างเรียน  นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้  กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งต่างๆ สามารถสรุปองค์ความรู้จากเรื่องท่ีเรียนโดยการจดบันทึก  การท าแบบฝึกหัด  ท ารายงาน   
ท ากิจกรรมการทดลอง  นักเรียนสามารถท างานร่วมกับเพื่อนได้ รายงานผลการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกประการ 
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      ๓. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ประเมินได้จากการร่วมมือกันในการท างานเป็นกลุ่มแบ่งงานกันท า วิเคราะห์ปัญหา ต้ังสมมติฐานน าไปสู่การ
ทดลอง ค้นหาค าตอบ 
              ๔.  นักเรียนมีทักษะด้านการท างาน  รักการท างาน  รู้จักการท างานอย่างเป็นระบบ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรยีนทุกคน 
       ๕.  นักเรียนร่วมอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม และรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน 
ปิดไฟและพัดลมเม่ือออกจากห้องเรียน   
       ๖.  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีความกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบ  อารมณ์แจ่มใส  ร่าเริง  
สนุกสนานมาเรียนอย่างสม่ าเสมอร่วมมือในการท ากิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
              ๗. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสาร และการมี จินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค์   
              ๘. นักเรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้ มากขึ้นและส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม น าความรู้ 
และเศรษฐกิจ พอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    ๙.  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดงานวิชาการและ
ศิลปหัตถกรรม ดังนี้  

๑. ค่าเฉล่ียปีปัจจุบัน สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 
๒. ค่าเฉล่ียปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับ สพฐ. 
๓. ค่าเฉล่ียปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 
๔. ค่าเฉล่ียระดับสถานศึกษาปีล่าสุดสูงกว่าค่าเฉล่ีย ของปีก่อนหน้า ๑ ปี 
๕. นักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาต้ังแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๖. ไม่มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ ๐ 

นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ระดับประเทศ  

๑. เยาวชนตน้แบบระดับประเทศ ปฏิบัติตนสอดคล้องคุณธรรมพื้นฐาน ๑๒ ประการ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  

๒. นางสาวรวงข้าว มุงคล รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๓. เด็กหญิงศิริอร พรคลัง ได้รับเกียรติบัตร ชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ประจ าปี ๒๕๕๖ รอบระดับประเทศ 
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ระดับภาค  

๑. รางวัล เหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช้ัน ป. ๔-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  

๒. รางวัล เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ช้ัน ม.๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๓. รางวัล เหรียญเงิน หนังสือเล่มเล็ก นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช้ัน ป. ๔-๖ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
๔. รางวัล ผ่านเกณฑ์ ตอบปัญหาอาเซียน ช้ัน ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระดับจังหวัด  
      -นางสาวรวงข้าว มุงคล ได้รับยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการ โครงการ “ตามรอย
คุณธรรมรัชกาลท่ี ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลท่ี ๑๐” จังหวัดมหาสารคาม ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
          - เด็กหญิงวันวิสา  พันธ์ทุม ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ประพฤติดี มีค่านิยม มีคุณธรรม จริยธรรม จังหวัด
มหาสารคาม ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศหนังสือเล่มเล็กนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ป.๔-๖ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- รางวัล เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช้ัน ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ช้ัน ม.๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศหนังสือเล่มเล็กนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ป.๔-๖ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- รางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช้ัน ป. ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ตอบปัญหาอาเซียน ช้ัน ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-รางวัลเหรียญทอง อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ช้ัน ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
-รางวัลเหรียญทอง วาดภาพระบายสีนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช้ัน ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ตอบปัญหาอาเซียน ช้ัน ม. ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓.ผลทีเ่กดิกับสถานศกึษา 
จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึง่นักเรียนและครูมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรม  ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ดังมีผลงานเป็นท่ี
ปรากฏ  ดังนี้ 

1. สถานศึกษาผ่านการประเมินการคงอยู่โรงเรียนดีประจ าต าบล 
2. สถานศึกษาผ่านการประเมิน สมศ.รอบ๓ 
3. สถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูที่มีต่อ 

นักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลด้านพฤติกรรม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านกิริยา 
มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ 
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๔. ผลทีเ่กิดกบัชมุชน 
            สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา ดังนี้ 

4. กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียน 
เข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น 

5. นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพื่อช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการร่วมพฒันาโรงเรียนท้ัง
พัฒนาอาคารสถานท่ีและพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน  
 
ผลงานดา้นงานพเิศษทีไ่ดร้บัมอบหมาย ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน  / สถานศึกษา  / และชุมชน 
           ๑. งานทุนการศึกษา  นักเรียนท่ีเรียนดี  ความประพฤติดี แต่ยากจน ได้รับการดูแลโดยจัดหา
ทุนการศึกษาให้  มีนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาหลายคน ชุมชนให้การยอมรับและไว้ใจในระบบดูแลนักเรียน
ของโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา 
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สว่นที ่ ๒  รายละเอยีดการพฒันาตนเอง 
 
 
ที ่

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

อันดับ
ความ
ส าคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

 
๑ 
 

สมรรถนะหลกั 
การมุง่ผลสมัฤทธิ ์
1.1 ความสามารถใน

การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

1.2 ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

1.3 ผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 

 
 

๔ 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ  
นวัตกรรมท่ีน่าสนใจท้ังทางเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้การใช้ส่ือและอุปกรณ์การสอน  
ได้แก่   เครื่องขยายเสียง  ไมโครโฟน  วีดี
ทัศน์  เครื่องฉายภาพทึบแสง ฯลฯ  ทุกครั้งท่ี
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาท่ีสอนและส่งก่อนใช้สอน   
อย่างน้อย  ๑  สัปดาห์ 

 
๑๖ พ.ค.
๒๕๖๐ 

 
๓๑ 
มี.ค.

๒๕๖๑ 

 
โรงเรียน 

๑. ผู้เรียนให้สนใจ ต้ังใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้  
มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 ๒. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาท่ีท าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   
      ๑.๑ นักเรียน  มีระดับผลการเรียนเกรด ๓ ,๔ คิด
เป็นร้อยละ๖๐   
      ๑. ๒ นักเรียน  มีผลการเรียนปลอด  ๐ , ร  ,  มส. 
๒. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
นักเรียนมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐  
๓. ด้านประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือ
ความหมายนักเรียนมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก  
ร้อยละ ๘๐    
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ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความ 
ส าคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

 
๑ 
 

สมรรถนะหลกั 
การมุง่ผลสมัฤทธิ ์
1.4 ความสามารถใน

การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

1.5 ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

1.6 ผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๔ 

                  (ต่อ) 
๕. การผลิตส่ือการสอน 
      ๑) ส่ือ หนังสือประกอบการเรียน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑  เรื่อง 
      ๒)  ผลิตใบงาน ใบความรู้ประกอบการ
เรียนการสอนทุกแผนการสอน 

๑๖ พ.ค.
๒๕๖๐ 

๓๑ มี.ค.
๒๕๖๑ 

โรงเรียน ๔. ด้านสมรรถนะส าคัญ  ๕  สมรรถนะ  
(ตามหลักสูตรฯ  ๒๕๕๑)  ได้แก่ 
    ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ร้อยละ ๘๐ 
   ๔.๒  ความสามารถในการคิด  อยู่ในระดับ 
ดีมาก  ร้อยละ  ๘๐ 
  ๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ร้อยละ๘๐ 
  ๔. ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่
ในระดับดีมาก 
         ร้อยละ๘๐ 
๔.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับ ดีมาก   
      ร้อยละ ๘๐ 
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ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความ 
ส าคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

๒ การบรกิารทีด่ ี
     ๒.๑  การปรับปรุงระบบบริการ     
     ๒.๒  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หรือผู้เกี่ยวข้อง 

๙ ๑. ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อเป็น
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน 1. เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงาน
ในโรงเรียนและต่างโรงเรียน เพื่อ
น ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

๔ การท างานเปน็ทีม 
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ

ปฏิบัติงานเป็นทีม 
4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๗ ๑. ร่วมงานเน้นการท างานเป็นทีม 
๒. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และ
ผู้รับท่ีดี 
๓. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
ส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ
บรรลุผลส าเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
๔ 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
การจดัการเรยีนรู ้
4.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนา

หลักสูตร 
4.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
4.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนา

นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อจัดการเรียนรู้ 

   ๑ ๑. เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษา
ดูงาน ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตร  การออกแบบการเรียนรู้  
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา
ตนเอง 
๒. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิต
ส่ือ การใช้ส่ือประเภท ICT ท่ี
หน่วยงานจัดขึ้นทุกๆครั้ง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

2. ตนเองมีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
ความรู้เรื่องการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์  การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการผลิต
ส่ือ การใช้ส่ือ ประเภท ICT 
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนอย่างสูงสุด 
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4.5 ความสามารถในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๕ การพฒันาผู้เรยีน 
5.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่

ผู้เรียน 
5.2 การส่งเสริมกิจกรรมความคิด  

วิเคราะห์ผู้เรียน 
5.3 การส่งเสริมทักษะและกระบวนการ 

๒ ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
ให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดยการ
อบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮม
รูม กิจกรรมสุดสัปดาห์ท าบุญ
ตักบาตร ฟังเทศน์ 
 ๒. ส่งเสริมผู้เรียนตามความ
ถนัด ความส่ามารถแต่ละ
บุคคล 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
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ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๖ การบริหารจัดการชัน้เรยีน ๓ ๑. จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๓. จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมูล 
ข่าวสารส าหรับการเรียนรู้ 
๔. จัดท าเอกสารงานธุรการใน
ช้ันเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๕. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและน าข้อมูลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑.ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนรู้  ครูมีข้อมูลต่างๆ
อย่างเป็นปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 
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ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๗ การวเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ละการ
วจิยัในชัน้เรยีน 
7.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
7.2 ความสามารถในการ

สังเคราะห์ 
7.3 ความสามารถในการเขียน

เอกสารทางวิชาการ 
7.4 ความสามารถในการวิจัย 

 
๖ 

๑. เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  จัดท าส่ือการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและผู้เรียน 
๒. ศึกษาเอกสาร ต าราในการจัดท า
เอกสารทางวิชาการ 
๓. ศึกษาผลงานตัวอย่างในการท า
ผลงานทางวิชาการ 
๔. ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. ครูมีความรู้ความสามารถใน
การเขียนผลงานทางวิชาการ
และวิจัยในช้ันเรียนแบบง่ายได้ 
๒. ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาท่ี
ถูกวิธีโดยครูท าการวิจัยในช้ัน
เรียน 
๓.  ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียน
อย่างต่อเนื่องจ านวนภาคเรียน
ละ ๑ เรื่อง 

๘ การสรา้งความรว่มมอืกับชมุชน 
8.1 ความสามารถในการน าชุมชน

มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

8.2 ความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

๑๐ ๑. ด าเนินการประชุมผู้ปกครอง /
กรรมการสถานศึกษาเพื่อช้ีแจงนโยบาย 
แนวทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
๒. ขอความร่วมมือจากชุมชนบาง
โอกาส 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้ง
ท้ังงานประเพณีและกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. ชุมชนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆท่ีสถานศึกษาจัด
ขึ้นอย่างเต็มใจ 
๒. ชุมชนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมท่ีผู้เรียน และ
สถานศึกษาจัดขึ้น 
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ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความ 
ส าคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๙ วนิยั  คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
วชิาชพี 
9.1 การมีวินัย 
9.2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
9.3 การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
9.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
9.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๘ ๑. เข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยปี
ละ ๑  ครั้ง หรือจัดกิจกรรมเข้า
วัดฟังธรรมะ 
๒. ประพฤติปฏิบัติตนในการ
ด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ประพฤติปฏิบัติตนใน
วิชาชีพโดยรักและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. ตนเองเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่สูงยิ่งๆขึ้น 
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สว่นที ่ ๓  ตารางสรปุแผนพฒันาตนเอง 
 
 
ที ่

 
สมรรถนะทีจ่ะพฒันา 

 
วธิกีาร / รปูแบบการพฒันา 

ระยะเวลาในการ
พฒันา 

การขอรบั
งบประมาณ
สนับสนนุจาก

หนว่ยงาน 

 
ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๑ การจัดการเรียนรู้ ๑.  เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  การออกแบบการเรียนรู้  
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การวัดผล
ประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง 
๒.  เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือ การใช้ส่ือ
ประเภท ICT ท่ีหน่วยงานจัดขึ้นทุกๆครั้ง 
๓. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน
และส่งก่อนใช้สอน  อย่างน้อย  ๑  สัปดาห์ 
๓. การผลิตส่ือการสอน 
    ๑)  ส่ือ หนังสือประกอบการเรียน อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑  เรื่อง 
     ๒)  ผลิตใบงาน ใบความรู้ประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกแผน 
๓. การใช้ส่ือและอุปกรณ์การสอน  ได้แก่   เครื่อง
ขยายเสียง  ไมโครโฟน  วีดีทัศน์  เครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ ฯลฯ  ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. ตนเองมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยมีความรู้เรื่องการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์  การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนการผลิตส่ือ การใช้ส่ือ ประเภท ICT 
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่าง
สูงสุด 



16 

 
 
 

ท่ี 
 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๒ การพัฒนาผู้เรียน ๑.  จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดยการอบรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสุดสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม 
๒. ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ 
๓. ส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนท่ีมีศักยภาพให้มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท้ังในระดับเขต
พื้นท่ี  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ได้รับเหรียญทอง   
๔. ส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอื่นและ
ได้รับรางวัล 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน ๑. ผู้เรียนให้สนใจ ต้ังใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้  มี
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ๒. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาท่ีท าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   
      ๑.๑ นักเรียน  มีระดับผลการเรียนเกรด ๓ ,๔ คิดเป็น
ร้อยละ๗๐   
      ๑.๒ นักเรียน  มีผลการเรียนปลอด  ๐ , ร  ,  มส. 
๒. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
นักเรียนมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ ๘๐  
๓. ด้านประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือ
ความหมายนักเรียนมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก  
ร้อยละ ๘๐  
๔. ด้านสมรรถนะส าคัญ  ๕  สมรรถนะ  (ตามหลักสูตรฯ  
๒๕๕๑)  ได้แก่ 
    ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร อยู่ในระดับ ดีมาก  
ร้อยละ ๘๐ 
   ๔.๒  ความสามารถในการคิด  อยู่ในระดับ ดีมาก   
ร้อยละ  ๘๐ 
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  ๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดีมาก 
ร้อยละ๘๐ 
  ๔. ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีมาก 
         ร้อยละ๘๐ 
๔.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับ ดีมาก   
      ร้อยละ ๘๐ 

 
 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๓ การบริหารจัดการช้ัน
เรียน 

๑. จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒.จัดมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๓. จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมูล ข่าวสารส าหรับการ
เรียนรู ้
๔. จัดท าเอกสารงานธุรการในช้ันเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๕. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและน าข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน ๑. ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  ครูมีข้อมูล
ต่างๆอย่างเป็นปัจจุบันที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ 
 

๔ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ  นวัตกรรมท่ี
น่าสนใจท้ังทางเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

 
๑๖ พ.ค.
๒๕๖๐ 

 
๓๑มี.ค.
๒๕๖๑ 

 
โรงเรียน 

๑.  ผู้เรียนให้สนใจ ต้ังใจ มีความกระตือรือร้น
ท่ีจะเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มี
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
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ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๕ การพัฒนาตนเอง ๑. เข้ารับการอบรม สัมมนาท่ีหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
๒. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  บุคลากรต้นแบบ
เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 
๓. แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากรในโรงเรียน 
๔. ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจากต ารา 
วารสาร 
๕. สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
๖. การท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  
เรื่อง   

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไป
ในทิศทางท่ีดีขึ้นส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน  โรงเรียน 

๖ การวิเคราะห์  สังเคราะห์
และการวิจัยในช้ันเรียน 

๑. เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  จัดท าส่ือการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ครูและผู้เรียน 
๒.  ศึกษาเอกสาร ต าราในการจัดท าเอกสารทาง
วิชาการ 
๓. ศึกษาผลงานตัวอย่างในการท าผลงานทาง
วิชาการ 
๔. ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาตลอดจน

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. ครูมีความรู้ความสามารถในการเขียน
ผลงานทางวิชาการและวิจัยในช้ันเรียนแบบ
ง่ายได้ 
๒. ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาท่ีถูกวิธีโดยครูท า
การวิจัยในช้ันเรียน 
๓. ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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พัฒนาผู้เรียน 

 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๗ การท างานเป็นทีม ๑. ร่วมกิจกรรมท่ีเน้นการท างานเป็นทีม 
๒. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับท่ีดี 
๓. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่างๆบรรลุผลส าเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

๘ วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑. เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง 
๒. ประพฤติปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. ตนเองเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
มีความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพที่
สูงยิ่งๆขึ้น 

๙ การบริการท่ีดี ๑. ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนและ
ต่างโรงเรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอน 
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ที ่

 
สมรรถนะทีจ่ะพฒันา 

 
วธิกีาร / รปูแบบการพฒันา 

ระยะเวลาในการ
พฒันา 

การขอรบั
งบประมาณ
สนับสนนุจาก

หนว่ยงาน 

 
ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๑๐ การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ๑. ด าเนินการประชุมผู้ปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพื่อช้ีแจงนโยบาย แนว
ทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
๒. ขอความร่วมมือจากชุมชนบางโอกาส 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งท้ัง
งานประเพณีและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

๑. ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็มใจ 
๒. ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีผู้เรียน 
และสถานศึกษาจัดขึ้น 

                                                                                                                                                
  ลงช่ือ                 กรองนิรันดร์  เสนาเล้ียง 

                   (  นางกรองนิรนัดร์  เสนาเล้ียง) 
                         ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  
 
ความคิดเหน็ของผู้อ านวยการโรงเรยีน                         
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................                                                               
                                                         ลงช่ือ        สันติ  หัดที 
                                                                            (  นายสันติ  หัดที )   
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 
 


