
 

 
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

(Individual Development Plan-ID Plan) 
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นางสาวศุภสุตา  ซื่อเสมอ 
 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  

 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ 

 
 

 
 



 

แผนการพัฒนาตนเอง  ( ID - Plan ) 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ    นางสาวศุภสุตา  ซื่อเสมอ   ต าแหน่ง    ครูผู้ช่วย     
 อายุการท างาน     ๒  ปี  - เดือน 
 วุฒิการศึกษา      ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน    ๑๗,๔๓๐  บาท 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้   ๒/๑ หมู่ ๓ ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
                            รหัสไปรษณีย์   ๒๓๑๕๐    
มือถือ  ๐๙๙ – ๑๕๔๙๘๙๔ 
 

งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๑.  สอนวิชาคณิตศาสตร์จ านวน  ๑๗  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๒.  สอนวิชายกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ป.๔ จ านวน   ๑   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๓.  สอนวิชายกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ป.๕ จ านวน   ๑   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๔.  สอนวิชายกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ป.๖ จ านวน   ๒   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๕. สอนวิชา IS ป.๖ จ านวน ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๖. สอนวิชา Up skills ป.๖ จ านวน ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๗. สอนวิชาแนะแนว ป.๖   จ านวน  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๘. สอนวิชาลูกเสือ ป.๖   จ านวน  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๙. สอนวิชา KIREE CP PROJECT จ านวน  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๑๐.  ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวนนักเรียน ๓๖ คน 
        รวมงานสอน     จ านวน      ๒๗    ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานพเิศษ 
  ๑.    ครูท่ีปรึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๒.    เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  ๓.    เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์โรงเรียน  
 
ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  
๑. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 

๑.๑   การออกแบบการเรียนรู้ 

 ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ และระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย   
ข้าพเจ้าได้น าความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า การอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจัดขึ้นทั้งภายในกลุ่ม
โรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

 

 



 

                     ๑.๑.๑  การวางแผนการสอน 

                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . ๒๕๔๒ หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดและในหมวด ๔ มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา จากสาระในพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้าพเจ้าใน
ฐานะผู้สอน  การท่ีจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด
นั้น  ขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น การก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการสอน หากมีการ
ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของการสอนไว้อย่างรอบคอบ มีการเตรียมการเป็นอย่างดี และด าเนินการสอน
ตามข้ันตอนท่ีได้ก าหนดไว้นั้นจะท าให้การสอนประสบผลส าเร็จ  บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด   ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงส่ิงส าคัญ ๔ ประการก่อนท่ีจะด าเนินการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  คือ 

    ๑.       การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อก าหนด ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในรายวิชา 
    ๒.       ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท่ีจะใช้ในการสอน 
    ๓.       ก าหนดการสอนและแผนการจัดการการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอน 
    ๔.       การวัดและประเมินผล 

         จากการท่ีข้าพเจ้าพิจารณาส่ิงส าคัญ ๔ ประการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการสอนดังนี ้

 ขั้นที่  ๑     ศึกษาและวิเคราะห์ ค าอธิบายรายวิชา 

          ขั้นที่  ๒     จัดท าตารางวิเคราะห์ ค าอธิบายรายวิชา เพื่อก าหนดขอบข่ายเนื้อหา 

 ขั้นที่  ๓      จัดท าก าหนดการสอน 

           ขั้นที่  ๔      เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

           ขั้นที่  ๕       ศึกษาวิธีท าส่ือและผลิตส่ือประกอบการสอน 

                 ๑.๑.๒  การวิจัยหรือการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 
  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
บรรลุผลตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเอกสาร  เข้ารับการ
พัฒนาโดยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรียนในเรื่องการวิจัย
หรือการแก้ปัญหาในช้ันเรียนท าให้มีความรู้  ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในเรื่องการวิจัยหรือการ
แก้ปัญหาในช้ันเรียนในระดับดี  
  ข้าพเจ้าได้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ  คือ ก่อนด าเนินการวิจัยหรือการแก้ปัญหาในช้ันเรียน  ได้
ท าการศึกษาหลักสูตรในเรื่องสาระการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีมีปัญหาเช่นเนื้อหายากซึ่งนักเรียนส่วนมากไม่



 

สามารถมีองค์ความรู้และมีพฤติกรรมตามท่ีหลักสูตรก าหนด ได้ศึกษาข้อมูลเด็กรายบุคคลในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ข้อมูลทางด้านครอบครัว  ข้อมูลด้านความต้องการ  วิธีเรียนท่ีเด็กชอบ  ปัญหาท่ีเด็กประสบอยู่  
เป็นต้น  แล้วน าข้อมูลทุกด้านมาประมวลผลและวางแผนให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาท่ีเด็กประสบ
อยู่ซึ่งได้ด าเนินการมาโดยตลอด 
    ๑.๑.๓   การวัด  ประเมินผล  และการรายงานผลการเรียนรู้ 
  จากการปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นอกจากจะออกแบบการ
สอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแล้ว  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานสอน  ประเมินเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน  ซึ่งในการประเมินได้ใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย  คือ  การสังเกต  การ
สัมภาษณ์  การทดสอบ  การตรวจผลงาน  โดยเน้นการประเมินสภาพจริง  และได้ใช้เครื่องมือประเมินท่ี
มีคุณภาพอย่างหลากหลาย  เช่น แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกการ
ตรวจผลงาน ฯลฯ  สามารถวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการรายงานผลการ
เรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกปี  โดยจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าทุกปี  และได้
จัดท าสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายงานท่ีให้ผู้บริหาร  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  และ
ผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกปี  
 

๑.๒  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
  ๑.๒.๑  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้
  ข้าพเจ้ายังได้พัฒนาส่ือนวัตกรรมมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่ง
ส่ือนวัตกรรม  การเรียนการสอนท่ีผลิตขึ้นได้เน้นส่ือท่ีมีประโยชน์  ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ใน ปีท่ี
ผ่านมา ได้ผลิตส่ือนวัตกรรมประกอบการสอนหลายรายการ ได้แก่   

         ๑. ส่ือการสอน ได้แก่ใบความรู้   ใบงาน  ใบกิจกรรม  แบบฝึกทักษะ   
         ๒. การบันทึก และสร้างองค์ความรู้ ( ผลงานนักเรียน ) 

  จากการน าส่ือนวัตกรรมท่ีผลิต  และพัฒนาขึ้นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นถึงเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
                          ๑.๒.๒  การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น  และเรียนรู้เรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน าไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า  รัก  หวงแหน และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  ด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีอยู่ในแหล่งชุมชน ได้แก่
ปราสาท  แหล่งโรงเรียนช้าง  แหล่งทอผ้าไหม และแหล่งท าเครื่องเงิน   ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนอย่างดียิ่ง 

 ๑.๓  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
  จากการพัฒนานักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาท่ีน าเสนอดังกล่าว   ส่งผลให้ สามารถพัฒนานักเรียนในความรับผิดชอบ  
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ดังนี้  
         ๑.๓.๑  ด้านผู้เรียนเป็นคนดี  

 ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ในด้าน
ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร ประหยัด อดออมและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 



 

 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
 ผู้เรียนมีพัฒนาการ การเห็นคุณค่าและความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
 ผู้เรียนมีความเคารพในสิทธิหน้าท่ี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
 ผู้เรียนมีความรักสถานศึกษา ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

  ๑.๓.๒   ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดี 

 ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การจัดการ การแก้ปัญหา 

 ผู้เรียนมีทักษะและนิสัยรักการท างาน 

 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะในการส่ือสารและการใช้ภาษาไทย 

  ๑.๓.๓    ผู้เรียนมีความสุข  
 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี 
 ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขนิสัยท่ีดี 
 ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีดี 
 ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
๑.๔  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

  ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  ชุมชนได้
เข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษา  โดยให้การสนับสนุนท้ังวัสดุ  อุปกรณ์และเงินทุนเป็นจ านวนมาก  ส่งผล
ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ  ตรงตามความต้องการของนักเรียนและชุมชน (ผล
จากการประเมินภายนอก สมศ. )นอกจากนี้ก็ยังมีการด าเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาพิเศษ  
โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีวิทยากรภายนอกมา
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนได้รับให้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณค่าสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นสุข  นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูท่ีมีต่อนักเรียนในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลด้านพฤติกรรม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านกิริยา มารยาท  
ความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ 



 

๑.๕  ผลที่เกิดกับชุมชน 
  ๑. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้บริการทางด้านวิชาการและข่าวสาร  
ข้อมูล แหล่งความรู้และกิจกรรมต่าง ๆตลอดจนให้บริการด้านอาคารสถานท่ีและส่ืออุปกรณ์  เช่น  
เครื่องถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  อนุเคราะห์สถานท่ีในการจัดงานต่าง ๆ 
  ๒. ชุมชนและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ้น 
   ๓. ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เต็มความสามารถเช่น  
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  จนท าให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจใน
โรงเรียนและท้องถิ่นการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 

            ๔. โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพากิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณี
ลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น 

 
 

 



 
ส่วนที่  ๒  รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 
 

 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

อันดับ
ความส าคัญ 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนนุจาก

หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

 
๑ 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1.1 ความสามารถในการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 

๔ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ส่ือ  นวัตกรรมท่ีน่าสนใจท้ัง
ทางเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู ้

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
โรงเรียน 

- ผู้เรียนสนใจ ต้ังใจ มีความกระตือรือร้นท่ี
จะเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
-  ผลงานจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนมี
ความถูกต้อง เหมาะสม 
- เกิดการท างานเป็นทีมมากขึ้น 

๒ การบริการที่ดี ๙  ได้ให้บริการทางวิชาการแก่
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังในโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

   เกิดผลดีต่อ นักเรียน เพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียน  เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

๓ การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์

ตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

เพื่อการส่ือสาร 
3.3 ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหา
ความรู้ 

3.4 ความสามารถในการติดตาม
ความเคล่ือนไหวทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

 
๕ 

  เข้ารับการอบรม สัมมนาท่ี
หน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
  ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ  บุคลากรต้นแบบ
เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 
  แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
บุคลากรในโรงเรียน 
  ศึกษาเอกสาร ผลงานทาง
วิชาการจากต ารา วารสาร 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน  โรงเรียน 



 
3.5 ความสามารถในการประมวล

ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ 
 

 สืบค้นความรู้ทาง
อินเตอร์เนต 

๔ การท างานเป็นทีม 
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อ

การปฏิบัติงานเป็นทีม 
4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

๘  ร่วมกิจกรรมท่ีเน้นการ
ท างานเป็นทีม 

 ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมงาน โดย
รู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับ
ท่ีดี 

 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่างๆบรรลุผลส าเร็จตลอดจนการ
มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

๕ สมรรถนะประจ าสายงาน 
การจัดการเรียนรู้ 
5.1. ความสามารถในการสร้าง

และพัฒนาหลักสูตร 
5.2. ความสามารถในเนื้อหาสาระ

ท่ีสอน 
5.3. ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.4. ความสามารถในการใช้และ
พัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อจัดการ
เรียนรู ้

5.5. ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 
๑ 

   เข้ารับการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู้  การ
เขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ การวัดผล
ประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง 
 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การผลิตส่ือ การใช้ส่ือ
ประเภท ICT ท่ีหน่วยงานจัด
ขึ้นทุกๆครั้ง 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีความรู้เรื่องการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์  การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนการผลิตส่ือ การใช้ส่ือ ประเภท 
ICT ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
อย่างสูงสุด 

 การพัฒนาผู้เรียน 
6.1. การปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมแก่ผู้เรียน 

๒  จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 



 
6.2. การส่งเสริมกิจกรรมความคิด  

วิเคราะห์ผู้เรียน 
6.3. การส่งเสริมทักษะและ

กระบวนการ 

โดยการอบรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมโฮมรูม  
 ส่งเสริมผู้เรียนตามความ

ถนัด ความส่ามารถแต่ละ
บุคคล 

๗ การบริหารจัดการช้ันเรียน ๓  จัดบรรยากาศในช้ันเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็น
ข้อมูล ข่าวสารส าหรับการ
เรียนรู ้
 จัดท าเอกสารงานธุรการ
ในช้ันเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและน าข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  ครูมีข้อมูล
ต่างๆอย่างเป็นปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

๘ การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการ
วิจัยในชั้นเรียน 
8.1. ความสามารถในการ

วิเคราะห์ 
8.2. ความสามารถในการ

สังเคราะห์ 
8.3. ความสามารถในการเขียน

เอกสารทางวิชาการ 
8.4. ความสามารถในการวิจัย 
 

๗  เข้ารับการอบรม 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  จัดท าส่ือการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
และผู้เรียน 

 ศึกษาเอกสาร ต าราใน
การจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
 ศึกษาผลงานตัวอย่างใน

การท าผลงานทางวิชาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

  - ครูมีความรู้ความสามารถในการเขียน
ผลงานทางวิชาการและวิจัยในช้ันเรียนแบบ
ง่ายได้ 
   -  ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาท่ีถูกวิธีโดย
ครูท าการวิจัยในช้ันเรียน 
    - ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 



 
 ด าเนินการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อแก้ปัญหาตลอดจน
พัฒนาผู้เรียน 

๙ การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
9.1. ความสามารถในการน า

ชุมชนมามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานศึกษา 

9.2. ความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

๑๐  ด าเนินการประชุม
ผู้ปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพื่อช้ีแจง
นโยบาย แนวทางการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา 

 ขอความร่วมมือจากชุมชน
บางโอกาส 

 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ทุกๆครั้งท้ังงานประเพณี
และกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

     - ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็มใจ 
    -  ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ี
ผู้เรียน และสถานศึกษาจัดขึ้น 
 
 
 

๑๐ วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
10.1. การมีวินัย 
10.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดี 
10.3. การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
10.4. ความรักและศรัทธาใน

วิชาชีพ 
10.5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๖  เข้ารับการอบรมพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย    ปีละ ๑  ครั้ง 

 ประพฤติปฏิบัติตนในการ
ด ารงชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประพฤติปฏิบัติตนใน
วิชาชีพโดยรักและศรัทธา
ในวิชาชีพของตนเอง โดยมี
วินัยในตนเอง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
มีความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 

 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๓  ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง 
 

 
ท่ี 

 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ
พัฒนา 

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนนุจาก
หน่วยงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น ส้ินสุด 

๑ การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตร  การออกแบบการเรียนรู้  การเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ การวัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือ การใช้ส่ือ
ประเภท ICT ท่ีหน่วยงานจัดขึ้นทุกๆครั้ง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์  การวัดผลประเมินผล ตลอดจน
การผลิตส่ือ การใช้ส่ือ ประเภท ICT ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 

๒ การพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 

   จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
ให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดยการอบรมหน้าเสาธง  กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมสุดสัปดาห์การเล่านิทานส่งเสริม
คุณธรรม 

  ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

๓ การบริหารจัดการช้ันเรียน  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 จัดมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
 จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมูล ข่าวสารส าหรับการเรียนรู้ 
 จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและน าข้อมูลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  ครูมีข้อมูล
ต่างๆอย่างเป็นปัจจุบันที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ 
 

๔ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ  นวัตกรรมท่ีน่าสนใจ

ท้ังทางเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

 
๑๖  พ.ค.
๒๕๖๓ 

 
๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔ 

 
โรงเรียน 

 ผู้เรียน ได้สนใจ ต้ังใจ มีความกระตือรือร้นท่ี
จะเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มี
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 



 
๕ การพัฒนาตนเอง  เข้ารับการอบรม สัมมนาท่ีหน่วยงานต้นสังกัด  

หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  บุคลากรต้นแบบเพื่อ

น ามาพัฒนาตนเอง 
 แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจากต ารา วารสาร 
 สืบค้นความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  
โรงเรียน 

๖ วินัย  คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย
ปีละ ๑  ครั้ง 

 ประพฤติปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง โดยมีวินัยในตนเอง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

ตนเองเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  มี
ความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีสูง
ยิ่งๆขึ้น 
 
 
 
 
 

๗ การวิเคราะห์  สังเคราะห์
และการวิจัยในช้ันเรียน 

 เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
จัดท าส่ือการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและ
ผู้เรียน 

 ศึกษาเอกสาร ต าราในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
  ศึกษาผลงานตัวอย่างในการท าผลงานทางวิชาการ 
 ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาตลอดจน

พัฒนาผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

    - ครูมีความรู้ความสามารถในการเขียน
ผลงานทางวิชาการและวิจัยในช้ันเรียนแบบ
ง่ายได้ 
    - ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาท่ีถูกวิธีโดยครู
ท าการวิจัยในช้ันเรียน 
    - ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๘ การท างานเป็นทีม  ร่วมกิจกรรมท่ีเน้นการท างานเป็นทีม 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน โดยรู้จักการ

เป็นผู้ให้และผู้รับท่ีดี 
 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่างๆบรรลุผลส าเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
 



 
๙ การบริการท่ีดี  ได้ให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท้ังในโรงเรียน 
ตลอดปี

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

โรงเรียน 
  เกิดผลดีต่อ นักเรียน เพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียน  เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

๑๐ การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 

  ด าเนินการประชุมผู้ปกครอง /กรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ช้ีแจงนโยบาย แนวทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

  ขอความร่วมมือจากชุมชนบางโอกาส 
 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งท้ังงานประเพณีและ

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียน 

   -  ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็มใจ 
   -  ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีผู้เรียน 
และสถานศึกษา จัดขึ้น 
 

 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
  
                                                                  ลงช่ือ.................................................. 
                                                                      ( นางสาวธิดา  เมฆวะทัต)   
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)                                                          

 
   ลงช่ือ.......................................... 

                                                                                                                                                                (นางสาวศุภสุตา  ซื่อเสมอ)   
                                                                                                                                                                  ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

 
 
 


