แผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan )
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
ชื่อ นางรัตนา ชินะขาย
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
อายุการทํางาน 27 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อัตราเงินเดือนปจจุบัน 30,380 บาท
ที่อยูที่สามารถติดตอได 113 หมู 6 ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย 57310 เบอรโทรศัพทที่บาน 053 – 608007 มือถือ 089-2613857
งานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
1. ครูประจําชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โดยสอนกิจกรรมประจําวันทั้ง 6 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.2 กิจกรรมสรางสรรค
1.3 กิจกรรมเสรี
1.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ
1.5 กิจกรรมกลางแจง
1.6 กิจกรรมเกมการศึกษา
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( ยุวกาชาด ) ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห
รวมงานสอน จํานวน 26 ชั่วโมง / สัปดาห
งานที่ไดรับมอบหมายเปนงานพิเศษ
1. หัวหนางานบริหารงบประมาณ
2. หัวหนาชวงชั้นปฐมวัย
3. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
4. เจาหนาที่สวัสดิการออมทรัพยโรงเรียน
5. เจาหนาที่การเงินนอกระบบของโรงเรียน

ผลงานดานการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงปจจุบัน
( ยอนหลังไมเกิน 2 ป )
1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน โดยรวมกับคณะครูจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย วิเคราะหหลักสูตร จัดทําแผนการจัดประสบการณ และนํา
แผนการจัดประสบการณไปใชในการจัดประสบการณใหกับนักเรียน มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชแฟมสะสมผลงาน ชิ้นงาน แบบฝก โดยการวัดผล
ประเมินผลดังกลาวครอบคลุมทุกๆดาน ไดแก ดานความรู การปฏิบัติ กระบวนการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งนี้เพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให
นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการสอนอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะไดชวยแกไขขอบกพรองใหกับนักเรียนที่มี
ปญหา
2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ
ผลที่เกิดจากการพัฒนาทางดานวิชาการ สงผลใหตนเองไดรับการเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
เปนตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โดยพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัยในตนเองโดยใชกิจกรรมการเลานิทานเปนสื่อในการพัฒนา ซึ่งมีผลงานเปนที่
ประจักษ ตลอดจนไดรวมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีการเปลีย่ นแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ สถานศึกษาตางๆเขามา
ศึกษาดูงานอยูเปนประจํา นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรได
พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
3. ผลที่เกิดกับผูเรียน
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใหนักเรียนไดฝกการ
ปฏิบัติจริง เพื่อใหนักเรียนไดมีทักษะตางๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ความมีวินัยในตนเอง สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร และการมี
จินตนาการและความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถนําความรูความเขาใจและ
ทักษะไปบูรณาการและประยุกตใชในชีวิตประจําวันเปนการเพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให
มากขึ้นและสงผลใหการใชชีวติ ภายหนา บนพื้นฐานคุณธรรม นําความรู และเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยุทธในการพัฒนา มีเปาหมาย มีทิศทางในการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการตางๆอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งนักเรียนและครูมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม ทําใหผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับ
ของผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น ดังมีผลงานเปนที่ปรากฏ ดังนี้
1. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนดานการจัด
สภาพแวดลอม ของกรมอนามัย เขต 10 จังหวัดเชียงใหม
2. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนปองกันและรณรงคไขเลือดออกดีเดน
ของโรงพยาบาลเวียงแกน
3. สถานศึกษาไดผานการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
องคกรมหาชน ( สมศ. ) รอบที่ 2 ในระดับ ดีและดีมาก
4. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนดีใกลบาน รุนที่ 2 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนั้นสถานศึกษายังไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชนในดานการดูแล
เอาใจใสของครูที่มีตอนักเรียนในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลดาน
พฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคดา นกิริยา มารยาท ความมีวินัยในตนเอง ความ
รับผิดชอบ
5. ผลที่เกิดกับชุมชน
สถานศึกษามีสวนรวมกับชุมชน ในกิจกรรมตางๆตลอดปการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เชน ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต การทอดผาปา ทอดกฐิน เปนตน ตลอดจนกิจกรรม
ที่เปนประโยชน กิจกรรมวันสําคัญ ไดแก กิจกรรมวันแม กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
จนทําใหเกิดความรวมมือ ความเขาใจที่ดีตอกัน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียน
และทองถิ่น นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมการประชุมผูปกครอง ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางใน
การรวมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการใหเปนไปในทางทิศทาง
เดียวกัน
ผลงานดานงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย
ผลที่เกิดกับผูเรียน / สถานศึกษา / และชุมชน

สวนที่ 2 รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

สมรรถนะหลัก
1 การมุงผลสัมฤทธิ์
1.1 ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.3 ผลการปฏิบัติงาน

อันดับ
ความสําคัญ
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วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

- จัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปน
16 พ.ค.
สําคัญ
2551
- จัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนใหผูเรียนได
ปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชสื่อ นวัตกรรม
ที่นาสนใจทั้งทาง
เทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู

31มี.ค.
2552

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน
โรงเรียน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

- ผูเรียนใหสนใจ ตั้งใจ มีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามศักยภาพของแตละบุคคล

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

2 การบริการที่ดี

3 การพัฒนาตนเอง
3.1 ความสามารถในการวิเคราะหตนเอง
3.2 ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
3.3 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการแสวงหาความรู
3.4 ความสามารถในการติดตามความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ
3.5 ความสามารถในการประมวลความรู

อันดับ
ความสําคัญ
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5

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ไดใหบริการทางวิชาการแกครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
เพื่อเปนการเผยแพรผลงาน
วิชาการ
- เขารับการอบรม
สัมมนาที่หนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงาน
อื่นๆจัดขึ้น
- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบ บุคลากร
ตนแบบเพื่อนํามา
พัฒนาตนเอง
- แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
บุคลากรในโรงเรียน

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตลอดป ตลอดป
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

เกิดผลดีตอเพื่อนรวมงานใน
โรงเรียนและตางโรงเรียน เพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอน

ตลอดป ตลอดป
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

ตนเองเปนผูมีคุณภาพ ไดรับ
การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
สงผลและเกิดประโยชนตอ
ผูเรียน โรงเรียน

และการนําความรูไปใช

4 การทํางานเปนทีม
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเปนทีม
4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกัน
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- ศึกษาเอกสาร ผลงาน
ทางวิชาการจากตํารา
วารสาร
- สืบคนความรูทาง
อินเตอรเนต
- รวมกิจกรรมที่เนน
ตลอดป ตลอดป
การทํางานเปนทีม
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
- ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของเพื่อน
รวมงาน โดยรูจักการ
เปนผูใหและผูรับที่ดี
- มีความสามัคคีในหมู
คณะ

เกิดความสามัคคีในหมูคณะ
สงผลใหการดําเนินงานตางๆ
บรรลุผลสําเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

สมรรถนะประจําสายงาน
4 การจัดการเรียนรู
4.1 ความสามารถในการสรางและพัฒนา
หลักสูตร
4.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน
4.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.4 ความสามารถในการใชและพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดการเรียนรู
4.5 ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู

อันดับ
ความสําคัญ

1

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

- เขารับการอบรม
ตลอดป ตลอดป
สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตร การ
ออกแบบการเรียนรู
การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ การ
วัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาตนเอง
- เขารับการอบรม
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ
การใชสื่อประเภท
ICT ที่หนวยงานจัด
ขึ้นทุกๆครั้ง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตนเองมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยมีความรู
เรื่องการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการผลิต
สื่อ การใชสื่อ ประเภท ICT
สงผลตอการจัดกิจกรรมใหกับ
ผูเรียนอยางสูงสุด

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

5 การพัฒนาผูเรียน
5.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแก
ผูเรียน
5.2 การสงเสริมกิจกรรมความคิด
วิเคราะหผูเรียน
5.3 การสงเสริมทักษะและกระบวนการ

อันดับ
ความสําคัญ

2

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

- จัดกิจกรรมสงเสริม ตลอดป ตลอดป
ปลูกฝงคุณธรรม
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
จริยธรรมที่ดีงาม
ใหกับผูเรียนอยูเสมอ
โดยการอบรมหนา
เสาธง กิจกรรมโฮม
รูม กิจกรรมสุด
สัปดาหการเลานิทาน
สงเสริมคุณธรรม
- สงเสริมผูเรียนตาม
ความถนัด ความสามา
รถแตละบุคคล

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค มี
ทักษะชีวิต เปนที่ยอมรับของ
สังคม

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

6 การบริหารจัดการชั้นเรียน

อันดับ
ความสําคัญ

3

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

-จัดบรรยากาศในชั้นเรียน ตลอดป ตลอดป
ใหเอื้อตอการเรียนรู
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
-จัดมุมประสบการณตางๆ
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู
-จัดปายนิเทศเพื่อเปน
ขอมูล ขาวสารสําหรับการ
เรียนรู
-จัดทําเอกสารงานธุรการ
ในชั้นเรียนใหเปนปจจุบัน
-จัดระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียนและนํา
ขอมูลไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

หองเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู ผูเรียนมีความสุขใน
การเรียนรู ครูมีขอมูลตางๆ
อยางเปนปจจุบันที่สามารถเปน
แบบอยางได

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

7 การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยใน
ชั้นเรียน
7.1 ความสามารถในการวิเคราะห
7.2 ความสามารถในการสังเคราะห
7.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทาง
วิชาการ
7.4 ความสามารถในการวิจัย

อันดับ
ความสําคัญ

6

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

-เขารับการอบรม
ตลอดป ตลอดป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
เรียนรู จัดทําสื่อการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและผูเรียน
-ศึกษาเอกสาร ตําราใน
การจัดทําเอกสารทาง
วิชาการ
-ศึกษาผลงานตัวอยางใน
การทําผลงานทางวิชาการ
-ดําเนินการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแกปญหา
ตลอดจนพัฒนาผูเรียน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

- ครูมีความรู
ความสามารถในการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการและวิจัยในชั้น
เรียนแบบงายได
- ผูเรียนไดรับการ
แกปญหาทีถ่ ูกวิธีโดย
ครูทําการวิจัยในชั้น
เรียน
- ครูมีการทําวิจัยในชั้น
เรียนอยางตอเนื่อง

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

8 การสรางความรวมมือกับชุมชน
8.1 ความสามารถในการนําชุมชนมามี
สวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา
8.2 ความสามารถในการเขารวมกิจกรรม
ของชุมชน

อันดับ
ความสําคัญ

10

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

- ดําเนินการประชุม
ตลอดป ตลอดป
ผูปกครอง /กรรมการ การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
สถานศึกษาเพื่อชี้แจง
นโยบาย แนวทางการ
จัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
- ขอความรวมมือจาก
ชุมชนบางโอกาส
- เขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนทุกๆครั้งทั้ง
งานประเพณีและ
กิจกรรมที่เปน
ประโยชน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

- ชุมชนใหความรวมมือ
ในกิจกรรมตางๆที่
สถานศึกษาจัดขึ้นอยาง
เต็มใจ
- ชุมชนมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมที่ผูเรียน
และสถานศึกษาจัดขึ้น

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

9 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
9.1 การมีวินัย
9.2 การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี
9.3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
9.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
9.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

อันดับ
ความสําคัญ

8

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

- เขารับการอบรม
ตลอดป ตลอดป
พัฒนาดานคุณธรรม การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
จริยธรรมอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
- ประพฤติปฏิบัติตนใน
การดํารงชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ประพฤติปฏิบัติตนใน
วิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตนเองเปนผูที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความกาวหนาใน
วิชาชีพที่สูงยิ่งๆขึ้น

สวนที่ 3 ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง
ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

1 การจัดการเรียนรู

2 การพัฒนาผูเรียน

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

- เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร การ
ออกแบบการเรียนรู การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ การวัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาตนเอง
- เขารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อ การ
ใชสื่อประเภท ICT ที่หนวยงานจัดขึ้น
ทุกๆครั้ง
- จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามใหกับผูเรียนอยูเสมอโดย
การอบรมหนาเสาธง กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมสุดสัปดาหการเลานิทานสงเสริม
คุณธรรม
- สงเสริมผูเรียนตามความถนัด ความสามารถ

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตลอดป ตลอดป
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

ตนเองมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยมีความรูเรื่องการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ การวัดผลประเมินผล ตลอดจน
การผลิตสื่อ การใชสื่อ ประเภท ICT สงผลตอ
การจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนอยางสูงสุด

ตลอดป ตลอดป
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค มีทักษะชีวิต เปนที่ยอมรับของ
สังคม

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา

-จัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการ ตลอดปการศึกษา
เรียนรู
-จัดมุมประสบการณตางๆเพื่อใหเปน
แหลงเรียนรู
-จัดปายนิเทศเพื่อเปนขอมูล ขาวสาร
สําหรับการเรียนรู
-จัดทําเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนให
เปนปจจุบัน
-จัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนและนํา
ขอมูลไปใชในการพัฒนาผูเรียน

การขอรับ
งบประมาณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน
ตลอดป
หองเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
การศึกษา
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู ครูมีขอมูล
ตางๆอยางเปนปจจุบันที่สามารถเปน
แบบอยางได

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

4 การมุงผลสัมฤทธิ์

5 การพัฒนาตนเอง

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

-จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
16 พ.ค. 31มี.ค.
โรงเรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนได
2551
2552
ปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ
นวัตกรรมที่นาสนใจทั้งทางเทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู
- เขารับการอบรม สัมมนาที่หนวยงานตน ตลอดป ตลอดป
สังกัด หนวยงานอื่นๆจัดขึ้น
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
- ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ บุคลากร
ตนแบบเพื่อนํามาพัฒนาตนเอง
-แลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรในโรงเรียน
-ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตํารา วารสาร
- สืบคนความรูทางอินเตอรเนต

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

- ผูเรียนใหสนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรือรนที่
จะเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มี
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของ
แตละบุคคล

ตนเองเปนผูมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นสงผลและเกิดประโยชนตอ
ผูเรียน โรงเรียน

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

6 การวิเคราะห สังเคราะหและการ - เขารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรม
วิจัยในชั้นเรียน
การเรียนรู จัดทําสื่อการเรียนรู เพื่อพัฒนา
คุณภาพของครูและผูเรียน
- ศึกษาเอกสาร ตําราในการจัดทําเอกสาร
ทางวิชาการ
- ศึกษาผลงานตัวอยางในการทําผลงาน
ทางวิชาการ
- ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา
ตลอดจนพัฒนาผูเรียน
7 การทํางานเปนทีม
- รวมกิจกรรมที่เนนการทํางานเปนทีม
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมงาน โดยรูจักการเปนผูใหและผูรับที่ดี
- มีความสามัคคีในหมูคณะ

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตลอดป ตลอดป
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

- ครูมีความรูความสามารถในการเขียน
ผลงานทางวิชาการและวิจัยในชั้น
เรียนแบบงายได
- ผูเรียนไดรับการแกปญหาที่ถูกวิธี
โดยครูทําการวิจัยในชั้นเรียน
- ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยาง
ตอเนื่อง

ตลอดป ตลอดป
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

เกิดความสามัคคีในหมูคณะ สงผลใหการ
ดําเนินงานตางๆบรรลุผลสําเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

8 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

9 การบริการที่ดี

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

- เขารับการอบรมพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- ประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง
ไดใหบริการทางวิชาการแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเพื่อเปนการเผยแพรผลงาน
วิชาการ

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตลอดป ตลอดป
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

ตนเองเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความกาวหนาในวิชาชีพที่
สูงยิ่งๆขึ้น

ตลอดป ตลอดป
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

เกิดผลดีตอเพื่อนรวมงานในโรงเรียนและตาง
โรงเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

10 การสรางความรวมมือกับชุมชน

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริม่ ตน สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

- ดําเนินการประชุมผูปกครอง /กรรมการ ตลอดป ตลอดป
- ชุมชนใหความรวมมือในกิจกรรม
สถานศึกษาเพื่อชี้แจงนโยบาย แนว
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
ตางๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นอยางเต็มใจ
ทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
- ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่
- ขอความรวมมือจากชุมชนบางโอกาส
ผูเรียน และสถานศึกษาจัดขึ้น
- เขารวมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งทั้ง
งานประเพณีและกิจกรรมที่เปนประโยชน
ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
( นายเอกราช ลือชา )
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา
ลงชื่อ.................................................
( นางรีตนา ชินะขาย )
ผูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง

