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แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(Individual Development Plan: ID Plan) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ  นางสาวสิรินภา     สกุล    โยธา    ต าแหน่ง    ครอัูตราจ้าง 
วุฒิการศึกษา 
   ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกไทย     
 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที ่ 1   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2564  ณ  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  
อายกุารปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  - ปี 3 เดือน    เงินเดือน อันดับ ครูอัตรจ้าง  อัตราเงินเดือน 15,000  บาท 
สถานที่ท างาน 
 1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
       (ขณะที่ท าแผนพัฒนาตนเอง) 
 
  2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน   
   ภาคเรียนที่  1   
   จ านวน  -   วิชา  รวม  -  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   - 
  
   ภาคเรียนที่  2   

จ านวน  7   วิชา  รวม  16  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
วิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 2  ชั้น/ระดับ ม.1/2  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชา ภาษาไทย 4    ชั้น/ระดับ ม.2  จ านวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 4  ชั้น/ระดับ ม.2/2  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชา ภาษาไทยเพ่ิมเติม 6  ชั้น/ระดับ ม.3/2  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชา ภาษาไทย 10   ชั้น/ระดับ ม.5  จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชา วรรณกรรมปัจจุบัน  ชั้น/ระดับ ม.6/2  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชา ชุมนุมการเลี้ยงเป็ดไข่  ชั้น/ระดับ ม.1-6  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชา แนะแนว   ชั้น/ระดับ ม.1/1    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

      กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ชั้น/ระดับ ม.ปลาย   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชา จริยธรรม   ชั้น/ระดับ ม.ปลาย   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กิจกรรม PLC      จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
   3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน   21  ชั่วโมง 
   3.2 ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  ............................... ชั่วโมง 
   3.3 ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  80 ชั่วโมง 
   3.4 ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  ............................... ชัว่โมง 
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4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  (ย้อนหลัง 3 เดือน) 
  1.  ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ 

         ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  มี
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้ ชิ้นงาน แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุม
ทุกๆ ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และมี
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการ
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้เพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่
มีปัญหา 
 

 2.  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการ  มีความเข้าใจในการน ากระบวนการ PLC เข้ามาใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้ตนเองได้รับความรู้ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
การคิดในรูปแบบต่าง ๆ  โดยพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยในตนเองโดยใช้สื่อการ
เรียนการสอน เช่น แบบฝึกทักษะ และสื่อ Power point ที่ผลิตขึ้นเอง เป็นสื่อ ในการพัฒนากิจกรรม
เรียนการสอน   

  3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ 

ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ความมีวินัย    
ในตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีความสามารถในทักษะ 
วิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจและ ทักษะไปบูรณาการ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้นและส่งผลให้การใช้ชีวิตภาย 
หน้า อยู่บนพื้นฐานคุณธรรม น าความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข  

 

  4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนและ
ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชนและ  
ท้องถิ่น   

                  นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ของครูที่มีต่อนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลด้านพฤติกรรม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ด้านกิริยา มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
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 5.  ผลที่เกิดกับชุมชน  
สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่

เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณี
ลอยกระทง  การทอดผ้าป่า  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันส าคัญ  ได้แก่  
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนท าให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  
เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของ
โรงเรียนและเพ่ือหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการ
ให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาได้ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ ก.ค.ศ. 
  

ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู้ 

มีมาก ปานกลาง มีน้อย 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน    
2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ 
ความรู้พื้นฐาน การปรับพ้ืนฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน   

 

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้    
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการ
เรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา   

 

5. พ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับหลักสูตร 

  
 

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของ
ผู้เรียน   

 

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้    
8. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

 
 
 ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ท าได้ดี พอใช้ ไม่ค่อยได้ท า 
1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร    
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้     
3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้     
5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 

  
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
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 ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน    
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน                 
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือ
ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
4. มีวินัยและการรักษาวินัย    
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

   

6. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง    

 

        
ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง     
2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง     
3. ด้านการคิดข้ันพ้ืนฐาน     
4. ด้านการคิดข้ันสูง     
5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย    
6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้     
8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     
9. ด้านใฝ่เรียนรู้     
10. ด้านใฝ่ดี     
11. ด้านทักษะชีวิต     
12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน     
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ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1 การสอนในศตวรรษท่ี 21    
2 การแก้ปัญหาผู้เรียน     
3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้    
4 การจัดการชั้นเรียน    
5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ        
6 การพัฒนาหลักสูตร    
7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)        
8 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู    
9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     
10 การออกแบบการเรียนรู    
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ตอนที่ 3 แผนการพัฒนาตนเอง 
 

อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
1 การจัดการเรียนรู้ - เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู้  การเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์ การวัดผลประเมินผล
เพ่ือพัฒนาตนเอง 
- เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการผลิตสื่อ 
การใช้สื่อประเภท ICT ที่หน่วยงานจัด
ขึ้นทุกครั้ง 
- ศึกษา ค้นคว้า และติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ
หาแนวทางจัดกิจกรรมกรรมการเรียนรู้ที่
ไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเสี่ยงต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว 
 

17 พ.ค.64 30 เม.ย.65 -โรงเรียน 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

-  มีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยมีความรู้เรื่องการ
เขียนแผนการจัด
ประสบการณ์  การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการ
ผลิตสื่อ การใช้สื่อ 
ประเภท ICT ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนอย่างสูงสุด 

-  นักเรียนและครูไม่เกิด
ความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค COVID-
19  

2 การพัฒนาผู้เรียน - จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ
โดยการอบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮม
รูม  
- ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด 
ความสามารถ 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 โรงเรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
3 การบริหารจัดการชั้น

เรียน 
-จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19  
-จัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
-จัดป้ายนิเทศเพ่ือเป็นข้อมูล ข่าวสาร
ส าหรับการเรียนรู้ 
-จัดท าเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนให้
เป็นปัจจุบัน 
-จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและ
น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 โรงเรียน -ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้   
-ป้องกันการจัดการเรียน
การสอนที่เสี่ยงต่อโรค 
COVID-19 
-ครูมีข้อมูลต่าง ๆอย่างเป็น
ปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 
 

4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ -จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง 
- จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  
นวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งทางเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 -โรงเรียน 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ผู้เรียนสนใจ ตั้งใจ มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
5 การพัฒนาตนเอง - เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงาน

ต้นสังกัด  หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  บุคลากร
ต้นแบบเพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรใน
โรงเรียน 
-ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ต ารา วารสาร 
- สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 -โรงเรียน 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
และสถานบันการศึกษาต่าง ๆ 

- ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ 
ได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนส่งผลและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน  
โรงเรียน 

6 การวิเคราะห์  
สังเคราะห์และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

- เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  จัดท าสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูและผู้เรียน 
- ศึกษาเอกสาร ต าราในการจัดท า
เอกสารทางวิชาการ 
- ศึกษาผลงานตัวอย่างในการท าผลงาน
ทางวิชาการ 
- ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 
 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 -โรงเรียน 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- มีความรู้ความสามารถใน
การเขียนผลงานทาง
วิชาการและวิจัยในชั้นเรียน
แบบง่ายได้ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาที่ถูกวิธีโดยครูท า
การวิจัยในชั้นเรียน 
- มีการท าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
7 การท างานเป็นทีม - ร่วมกิจกรรมที่เน้นการท างานเป็นทีม 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน
ร่วมงาน โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับ  
ที่ด ี
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 โรงเรียน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
ส่งผลให้การด าเนินงาน 
ต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จ
ตลอดจนการมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

8 วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรัก
และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมี
วินัยในตนเอง 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 -โรงเรียน 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ตนเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพที่สูงยิ่งๆข้ึน 

9 การบริการที่ดี - ให้บริการที่ด ียิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจา
ทักทายแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อ
นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการใน
โรงเรียน 
- มีศรัทธาในวิชาชีพครู  ตั้งใจใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพเพ่ือให้บริการ
แก่นักเรียนและสังคม ตลอดจนเพื่อน
ร่วมงานในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 โรงเรียน -  ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจ 

-  เกิดผลดีต่อเพ่ือนร่วมงาน
ในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน เพื่อน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
10 การสร้างความร่วมมือกับ

ชุมชน 
- ด าเนินการประชุม
ผู้ปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือชี้แจง
นโยบาย แนวทางการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา 
- ขอความร่วมมือจาก
ชุมชนบางโอกาส 
- เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนทุกๆ ครั้ง ทั้งงาน
ประเพณี และกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ 

17 พ.ค.64 30 เม.ย.65 - โรงเรียน 
- ชุมชน 

- ชุมชนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษา
จัดขึ้นอย่างเต็มใจ 
-  ชุมชนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ผู้เรียน และ
สถานศึกษาจัดขึ้น 

 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ลงช่ือ........................................................................    ………………………………………………………....................................………………    
             (นางสาวสิรินภา  โยธา)                         ………………………………………………………....................................……………… 

      ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง      
 

                   ลงช่ือ........................................................................ 
                      (นายกุศล  มีปัญญา) 

                                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
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ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมา) ปีการศึกษา 2563 
 

วัน /เดือน/ ปี เรื่อง หน่วยงานที่จัด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

16-18 มีนาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

18 

19 มีนาคม 2564 การอบรมเชิงปฏฺบัติการการวิเคราะห์
หลักสูตรและการออกแบบกิจจกรรมการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

6 

 

รวมจ านวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนา 
 

 

  24 
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ส่วนที่ 4  
ความต้องการในการพัฒนา 

 
1. หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ปีการศึกษา 2564   

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหลักสูตร 

เหตุผลที่ต้องการเข้ารับการ
พัฒนา 

สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับหลังการ
เข้ารับการพัฒนา 

1 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารเน้นบทบาทการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน(Active Learning) 
ทักษะฟัง-พูด (Listening and 
Speaking Skills) และชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
 

-เพ่ือที่จะได้มีแนวทางและ
เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน 
-เพ่ือให้เลือกกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอน,  
การเลือกสื่อการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ผู้เรียน 

-ครูมีแนวทางและเทคนิคในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น 
-ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

2 
 
 
 

การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ในยุค Thailand 4.0 
  

-เพ่ือให้เกิดการศึกษาใน
รูปแบบใหม่ กระตุ้นความ
สนใจแก่ผู้เรียน 
-เพ่ือท าให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
-เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

-ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สนใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน 
-ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ได้ด้วยระบบที่เป็นมัลติมีเดีย 
-ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย 
-มีการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
-ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านบุคคลและ
ประชาสัมพันธ์ 

-เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านบุคคลและ
ประชาสัมพันธ์ 

-ท าให้การปฏิบัติงานบุคคลและ
ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานและ
หน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ 
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2. การน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 น าความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงในห้องเรียนของตนเอง โดยเสนอผลปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านระบบ
ออนไลน์  (Line/ facebook) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพในสิ่งที่จะปรับปรุงการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
 
 
     ลงช่ือ.........................................ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
                (นางสาวสิรินภา  โยธา) 
              ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
  
 
     ลงช่ือ.......................................ผู้รับรองแผนพัฒนาตนเอง 
                        (นายกุศล  มีปัญญา ) 
                       ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 


