
แผนการพัฒนาตนเอง  ( ID  Plan ) 
 
สวนที่  1  ขอมูลสวนตัว 
 ช่ือ   นางรัตนา  ชินะขาย  ตําแหนง    ครู   วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ 
 อายุการทํางาน     27  ป 
 วุฒิการศึกษา      ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
 อัตราเงินเดือนปจจบัุน    30,380  บาท 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได   113  หมู  6  ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย   
รหัสไปรษณีย  57310   เบอรโทรศัพทท่ีบาน  053 – 608007  มือถือ  089-2613857 

งานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
1.  ครูประจําช้ันอนุบาลปท่ี  2/1   โดยสอนกิจกรรมประจําวันท้ัง  6  กิจกรรม  ดังนี ้
     1.1  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
     1.2  กิจกรรมสรางสรรค 
     1.3  กิจกรรมเสร ี
     1.4  กิจกรรมเสริมประสบการณ 
     1.5  กิจกรรมกลางแจง 
     1.6  กิจกรรมเกมการศึกษา 
2.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (  ยุวกาชาด )  ชวงช้ันท่ี  2    จํานวน  1  ช่ัวโมง/สัปดาห 
        รวมงานสอน     จํานวน      26  ช่ัวโมง / สัปดาห 

งานที่ไดรับมอบหมายเปนงานพิเศษ 
1. หัวหนางานบริหารงบประมาณ 
2. หัวหนาชวงช้ันปฐมวัย 
3. หัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ
4. เจาหนาท่ีสวัสดิการออมทรัพยโรงเรียน 
5. เจาหนาท่ีการเงินนอกระบบของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



ผลงานดานการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงปจจุบัน  
( ยอนหลังไมเกิน 2 ป ) 

1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู 
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน โดยรวมกับคณะครจูัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย  วิเคราะหหลักสูตร  จัดทําแผนการจัดประสบการณ  และนํา
แผนการจัดประสบการณไปใชในการจัดประสบการณใหกับนักเรียน มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชแฟมสะสมผลงาน  ช้ินงาน แบบฝก โดยการวัดผล
ประเมินผลดังกลาวครอบคลุมทุกๆดาน ไดแก  ดานความรู  การปฏิบัติ  กระบวนการและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนท้ัง  4  ดาน  ไดแก ดาน
รางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม และสติปญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้เพ่ือให
นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการสอนอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้เพ่ือจะไดชวยแกไขขอบกพรองใหกับนักเรียนท่ีมี
ปญหา 

2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาทางดานวิชาการ  สงผลใหตนเองไดรับการเล่ือนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
เปนตําแหนง  ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โดยพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัยในตนเองโดยใชกิจกรรมการเลานิทานเปนส่ือในการพัฒนา  ซ่ึงมีผลงานเปนท่ี
ประจักษ ตลอดจนไดรวมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีการเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ  สถานศึกษาตางๆเขามา
ศึกษาดูงานอยูเปนประจํา  นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรได
พัฒนาส่ือและนวัตกรรม 

3. ผลที่เกิดกับผูเรียน 
            การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใหนักเรียนไดฝกการ 
            ปฏิบัติจริง เพ่ือใหนักเรียนไดมีทักษะตางๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  
            ความมีวินัยในตนเอง  สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมี 
             มารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสาร และการมี 
             จินตนาการและความคิดสรางสรรค  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูเรียนสามารถนําความรูความเขาใจและ 
            ทักษะไปบูรณาการและประยุกตใชในชีวิตประจําวันเปนการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให 
            มากขึ้นและสงผลใหการใชชีวติภายหนา บนพ้ืนฐานคุณธรรม นําความรู และเศรษฐกิจ 
            พอเพียง ตลอดจนการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
 



4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
จากการท่ีสถานศึกษามีแผนกลยุทธในการพัฒนา  มีเปาหมาย  มีทิศทางในการดําเนินงาน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกจิกรรม  โครงการตางๆอยางเปนรูปธรรม  
ซ่ึงนักเรียนและครูมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทําใหผลการดําเนินงานเปนท่ียอมรับ
ของผูปกครอง  ชุมชน  ทองถ่ิน  ดังมีผลงานเปนท่ีปรากฏ  ดังนี ้

1. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนดานการจัด
สภาพแวดลอม ของกรมอนามัย เขต  10  จังหวัดเชียงใหม 

2. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนปองกันและรณรงคไขเลือดออกดีเดน
ของโรงพยาบาลเวียงแกน 

3. สถานศึกษาไดผานการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
องคกรมหาชน ( สมศ. )  รอบท่ี  2 ในระดับ  ดีและดีมาก 

4. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีใกลบาน  รุนท่ี  2  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นอกจากนั้นสถานศึกษายังไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชนในดานการดูแล
เอาใจใสของครูท่ีมีตอนักเรียนในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลดาน
พฤติกรรม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานกิริยา มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความ
รับผิดชอบ 

5. ผลที่เกิดกับชุมชน 
            สถานศึกษามีสวนรวมกับชุมชน ในกิจกรรมตางๆตลอดปการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เชน ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  
ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต  การทอดผาปา  ทอดกฐิน  เปนตน ตลอดจนกิจกรรม
ท่ีเปนประโยชน กิจกรรมวันสําคัญ  ไดแก  กิจกรรมวันแม กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  
จนทําใหเกิดความรวมมือ  ความเขาใจท่ีดีตอกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียน
และทองถ่ิน  นอกจากนี้โรงเรยีนยังไดจัดกิจกรรมการประชุมผูปกครอง  ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแตละภาคเรียนเพ่ือช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและเพ่ือหาแนวทางใน
การรวมพัฒนาโรงเรียนท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและพัฒนาทางวิชาการใหเปนไปในทางทิศทาง
เดียวกัน  

ผลงานดานงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย 
  ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  / สถานศึกษา  / และชุมชน 
 
 
 



สวนที่  2  รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา 
 

ที่ 
 

สมรรถนะที่จะพัฒนา 
อันดับ

ความสําคัญ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธิ ์
1.1 ความสามารถในการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบัติงาน 

 
 
4 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีเนนใหผูเรียนได
ปฏิบัติจริง 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชส่ือ  นวัตกรรม
ท่ีนาสนใจท้ังทาง
เทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู 

 
 
 

 
16 พ.ค.

2551 

 
31มี.ค.
2552 

 
โรงเรียน 

- ผูเรียนใหสนใจ ตั้งใจ มีความ
กระตือรือรนท่ีจะเรียนรู  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามศักยภาพของแตละบุคคล 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

อันดับ
ความสําคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

2 การบริการที่ด ี 9 ไดใหบริการทางวิชาการแกครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
เพ่ือเปนการเผยแพรผลงาน
วิชาการ 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

เกิดผลดีตอเพ่ือนรวมงานใน
โรงเรียนและตางโรงเรียน เพ่ือ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

3 การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการวิเคราะหตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือ

การส่ือสาร 
3.3 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการแสวงหาความรู 
3.4 ความสามารถในการติดตามความ

เคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.5 ความสามารถในการประมวลความรู

 
5 

- เขารับการอบรม 
สัมมนาท่ีหนวยงาน
ตนสังกัด  หนวยงาน
อ่ืนๆจัดขึ้น 

- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบ  บุคลากร
ตนแบบเพ่ือนํามา
พัฒนาตนเอง 

- แลกเปล่ียนเรียนรูกับ
บุคลากรในโรงเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองเปนผูมีคุณภาพ ไดรับ
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
สงผลและเกิดประโยชนตอ
ผูเรียน  โรงเรียน 



และการนําความรูไปใช - ศึกษาเอกสาร ผลงาน
ทางวิชาการจากตํารา 
วารสาร 

- สืบคนความรูทาง
อินเตอรเนต 

4 การทํางานเปนทีม 
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการ

ปฏิบัติงานเปนทีม 
4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

7 - รวมกิจกรรมท่ีเนน
การทํางานเปนทีม 

- ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของเพ่ือน
รวมงาน โดยรูจักการ
เปนผูใหและผูรับท่ีด ี

- มีความสามัคคีในหมู
คณะ 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

เกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
สงผลใหการดําเนินงานตางๆ
บรรลุผลสําเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

อันดับ
ความสําคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
4 

สมรรถนะประจําสายงาน 
การจัดการเรียนรู 
4.1 ความสามารถในการสรางและพัฒนา

หลักสูตร 
4.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
4.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4.4 ความสามารถในการใชและพัฒนา

นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือจัดการเรียนรู 

4.5 ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

 
1 

- เขารับการอบรม 
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู  
การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ การ
วัดผลประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

- เขารับการอบรม
เกี่ยวกับการผลิตส่ือ 
การใชส่ือประเภท 
ICT ท่ีหนวยงานจัด
ขึ้นทุกๆครั้ง 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยมีความรู
เรื่องการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ  การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการผลิต
ส่ือ การใชส่ือ ประเภท ICT 
สงผลตอการจัดกิจกรรมใหกับ
ผูเรียนอยางสูงสุด 

 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

อันดับ
ความสําคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5 การพัฒนาผูเรียน 
5.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแก

ผูเรียน 
5.2 การสงเสริมกิจกรรมความคิด  

วิเคราะหผูเรียน 
5.3 การสงเสริมทักษะและกระบวนการ 

2 - จัดกิจกรรมสงเสริม 
ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงาม
ใหกับผูเรียนอยูเสมอ
โดยการอบรมหนา
เสาธง  กิจกรรมโฮม
รูม กิจกรรมสุด
สัปดาหการเลานิทาน
สงเสริมคุณธรรม 

- สงเสริมผูเรียนตาม
ความถนัด ความสามา
รถแตละบุคคล 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มี
ทักษะชีวิต เปนท่ียอมรับของ
สังคม 

 
 
 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

อันดับ
ความสําคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

6 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 -จัดบรรยากาศในช้ันเรียน
ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
-จัดมุมประสบการณตางๆ
เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู 
-จัดปายนิเทศเพ่ือเปน
ขอมูล ขาวสารสําหรับการ
เรียนรู 
-จัดทําเอกสารงานธุรการ
ในช้ันเรียนใหเปนปจจุบัน 
-จัดระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียนและนํา
ขอมูลไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

หองเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู  ผูเรียนมีความสุขใน
การเรียนรู  ครูมีขอมูลตางๆ
อยางเปนปจจุบันท่ีสามารถเปน
แบบอยางได 

 
 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

อันดับ
ความสําคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7 การวิเคราะห  สังเคราะหและการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
7.1 ความสามารถในการวิเคราะห 
7.2 ความสามารถในการสังเคราะห 
7.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทาง

วิชาการ 
7.4 ความสามารถในการวิจัย 

 
6 

-เขารับการอบรม 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  จัดทําส่ือการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของครูและผูเรียน 
-ศึกษาเอกสาร ตําราใน
การจัดทําเอกสารทาง
วิชาการ 
-ศึกษาผลงานตัวอยางใน
การทําผลงานทางวิชาการ 
-ดําเนินการวิจัยในช้ัน
เรียนเพ่ือแกปญหา
ตลอดจนพัฒนาผูเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

- ครูมีความรู
ความสามารถในการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการและวิจัยในช้ัน
เรียนแบบงายได 

- ผูเรียนไดรับการ
แกปญหาท่ีถูกวิธีโดย
ครูทําการวิจัยในช้ัน
เรียน 

- ครูมีการทําวิจัยในช้ัน
เรียนอยางตอเนื่อง 

 
 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

อันดับ
ความสําคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

8 การสรางความรวมมือกับชุมชน 
8.1 ความสามารถในการนําชุมชนมามี

สวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
8.2 ความสามารถในการเขารวมกิจกรรม

ของชุมชน 

10 - ดําเนินการประชุม
ผูปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือช้ีแจง
นโยบาย แนวทางการ
จัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

- ขอความรวมมือจาก
ชุมชนบางโอกาส 

- เขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนทุกๆครั้งท้ัง
งานประเพณีและ
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชน 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

- ชุมชนใหความรวมมือ
ในกิจกรรมตางๆท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้นอยาง
เต็มใจ 

- ชุมชนมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมท่ีผูเรียน 
และสถานศึกษาจัดขึ้น 

 
 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

อันดับ
ความสําคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

9 วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
9.1 การมีวินัย 
9.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

ท่ีดี 
9.3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
9.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
9.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

8 - เขารับการอบรม
พัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรมอยางนอยป
ละ 1  ครั้ง 

- ประพฤติปฏิบัติตนใน
การดํารงชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ประพฤติปฏิบัติตนใน
วิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองเปนผูท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ มีความกาวหนาใน
วิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 

 
 



สวนที่  3  ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา 
 

ที่ 
 

สมรรถนะที่จะพัฒนา 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1 การจัดการเรียนรู - เขารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู  การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ การวัดผลประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 
- เขารบัการอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือ การ
ใชส่ือประเภท ICT ท่ีหนวยงานจัดขึ้น
ทุกๆครั้ง 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยมีความรูเรื่องการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ  การวัดผลประเมินผล ตลอดจน
การผลิตส่ือ การใชส่ือ ประเภท ICT สงผลตอ
การจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนอยางสูงสุด 

2 การพัฒนาผูเรียน - จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงามใหกับผูเรียนอยูเสมอโดย
การอบรมหนาเสาธง  กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมสุดสัปดาหการเลานิทานสงเสริม
คุณธรรม 
- สงเสริมผูเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค มีทักษะชีวิต เปนท่ียอมรับของ
สังคม 



 
 

ที่ 
 

สมรรถนะที่จะพัฒนา 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา 
การขอรับ

งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

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

ตลอดปการศึกษา ตลอดป
การศึกษา 

หองเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู  ครูมีขอมูล
ตางๆอยางเปนปจจุบันท่ีสามารถเปน
แบบอยางได 
 

 
 
 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4 การมุงผลสัมฤทธ์ิ -จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนได
ปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ  
นวัตกรรมท่ีนาสนใจท้ังทางเทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู 

 
16 พ.ค.

2551 

 
31มี.ค.
2552 

 
โรงเรียน 

- ผูเรียนใหสนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรือรนท่ี
จะเรียนรู  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น มี
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของ
แตละบุคคล 

5 การพัฒนาตนเอง - เขารับการอบรม สัมมนาท่ีหนวยงานตน
สังกัด  หนวยงานอ่ืนๆจัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ  บุคลากร
ตนแบบเพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง 
-แลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคลากรในโรงเรียน 
-ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตํารา วารสาร 
- สืบคนความรูทางอินเตอรเนต 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองเปนผูมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นสงผลและเกิดประโยชนตอ
ผูเรียน  โรงเรียน 



 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา 
 

ที่ 
 

สมรรถนะที่จะพัฒนา 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

6 การวิเคราะห  สังเคราะหและการ
วิจัยในช้ันเรียน 

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

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

- ครูมีความรูความสามารถในการเขียน
ผลงานทางวิชาการและวิจัยในช้ัน
เรียนแบบงายได 

- ผูเรียนไดรับการแกปญหาท่ีถูกวิธี
โดยครูทําการวิจัยในช้ันเรียน 

- ครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

7 การทํางานเปนทีม - รวมกิจกรรมท่ีเนนการทํางานเปนทีม 
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน
รวมงาน โดยรูจักการเปนผูใหและผูรับท่ีด ี
- มีความสามัคคีในหมูคณะ 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

เกิดความสามัคคีในหมูคณะ สงผลใหการ
ดําเนินงานตางๆบรรลุผลสําเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

 



ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

 
ที่ 

 
สมรรถนะที่จะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

เริ่มตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

8 วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

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

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  มี
ความรับผิดชอบ มีความกาวหนาในวิชาชีพท่ี
สูงยิ่งๆขึ้น 

9 การบริการท่ีด ี ไดใหบริการทางวิชาการแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเพ่ือเปนการเผยแพรผลงาน
วิชาการ 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

เกิดผลดีตอเพ่ือนรวมงานในโรงเรียนและตาง
โรงเรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 



 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา 
 

ที่ 
 

สมรรถนะที่จะพัฒนา 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
เริม่ตน ส้ินสุด 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

10 การสรางความรวมมือกับชุมชน - ดําเนินการประชุมผูปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือช้ีแจงนโยบาย แนว
ทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
- ขอความรวมมือจากชุมชนบางโอกาส 
- เขารวมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งท้ัง
งานประเพณีและกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

ตลอดป
การศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

- ชุมชนใหความรวมมือในกิจกรรม
ตางๆท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นอยางเต็มใจ 

- ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ี
ผูเรียน และสถานศึกษาจัดขึ้น 

ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน.......................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
                                                               ลงช่ือ.................................................. 
                                                                      (  นายเอกราช     ลือชา )   
     ผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา   
                                                                                                                                                    ลงช่ือ................................................. 
                   (  นางรีตนา    ชินะขาย ) 
                 ผูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  


