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คำนำ 
 

เอกสาร “แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565” เล่มนี้ เกิดข้ึนจากการ                                  
ทีก่ระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) โดยมี
วิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 จะต้องมี การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคน
ไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และจากการที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศการใช้เกณฑ์วิทยฐานะ ว
21/2561 ซึ่งกำหนดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน และวางแผนการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา เพราะปัจจัยสำคัญท่ีสุดที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คือ “ครูผู้สอน” โดยต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะตัวครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญท่ีสุดที่จะ
ขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาก้าวหน้า โดยการประเมินสมรรถนะของตนเอง และ
จัดทำแผนพัฒนาตนเองขึ้นเป็นการสร้างนิสัยการทำงานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการพัฒนาตนเอง และการ
พัฒนางานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ จึงได้ประเมินตนเองเพ่ือสรุปข้อมูลจัดทำเอกสาร “แผนพัฒนาตนเอง” 
เสร็จสมบูรณ์ สำหรับปฏิบัติใช้ในปีการศึกษา 2563 หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป 
         
 

สมเจตน์  เสาโร 
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แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)     สมเจตน์      ชื่อสกุล    เสาโร 
ตำแหน่ง    คร ู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา   ค.บ.  และ ศษ.ม. 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก การบริหารการศึกษา 
  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก.......................................................... ................................ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................  
เข้ารับราชการวันที่   6   เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2547   ณ โรงเรียน  บ้านผือพิทยาสรรค์  
สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานีเขต 4  

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          กระทรวงศึกษาธิการ 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน  18   ปี   -   เดือน 
เงินเดือน     อันดับ   คศ.3   อัตราเงินเดือน  40,340 บาท 
สถานที่ทำงาน 
     โรงเรียนนางรอง 
     ตำบลนางรอง    อำเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์  31110 
 

งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
1.  กลุ่มสาระที่สอน รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์        ชั้น ม.2  จำนวน  10 คาบ/สัปดาห์ 
2.  กลุ่มสาระที่สอน รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี        ชั้น ม.2 จำนวน  10  คาบ/สัปดาห์ 
3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)              ชั้น ม.1   จำนวน   2  คาบ/สัปดาห์ 
4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)                ชั้น ม.1-6   จำนวน   1  คาบ/สัปดาห์ 
5.  กลุ่มสาระท่ีสอน อ่ืนๆ (โฮมรูม, สวดมนต์, พบที่ปรึกษา)       ชั้น ม.1  จำนวน   1  คาบ/สัปดาห์ 

รวมจำนวนชั่วโมงท่ีสอน 24  คาบ/สัปดาห์  
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งานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.  งานสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ 
 2.  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลเว็บไซต์โรงเรียน 

▪ เว็บไซต์โรงเรียนนางรอง www.nangrong.ac.th 
▪ เว็บไซต์อีเลิรน์นิ่งบทเรียนออนไลน์ www.classroom.nangrong.ac.th 
▪ เว็บไซต์พัฒนางานด้านศูนย์ ICT โรงเรียนนางรอง www.nangrong.net 
▪ เว็บไซต์ฝ่ายงานงบประมาณและพัสดุ www.nr-bg.net 

 3.  ปฏิบัติหน้าที่ Amin ให้กับระบบ 
▪ ติดตามช่วยหเหลือนักเรียน Student Care 
▪ Google App For Educatiion 

 4.  ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวัน 
 5.  ครูที่ปรกึษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1  
 6.  ปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน  
1.  ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
 1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ว 20287 ที่มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาคอมพิวเตอร์ 
 1.3 มีแนวทางในการบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการในชั้นเรียนที่เหมาะสมและช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

1.4 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลเบื้องต้น และมี
ความหลากหลายในการประเมินอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมไปถึงสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 
 1.5 มีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง  
  - การศึกษาการสร้างเว็บไซต์ของนักเรียนในรายวิชา ว20287 การออกแบบเทคโนโลยี 
 1.6 มีสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนสำหรบัใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนไว้สืบค้น
เพ่ิมเติม เช่น เอกสารประกอบการเรียน  คลิปวิดีโอ เว็บไซต์  
  1.7 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและนำ 
ผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
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2.  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
 2.1 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และการแก้ปัญหาทางกระบวนการคอมพิวเตอร์ เช 
 2.2 มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม ในเว็บไซต์ 
www.nangrong.net 
 2.3 ครูมีความเข้าใจในการนำกระบวนการ PLC เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2.4  มีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ผลดี               
 2.5  การใช้ความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.6  การนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้ 
 2.7 การส่งเสริมการคิดท่ีเน้นผลคณุภาพท่ีตัวผู้เรียน 

2.8 การนำวิธีการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหา พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างครบวงจร 
 
3.  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และมีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0, ร 
และ มส. ไม่เกินตามเกณฑ์โรงเรียนกำหนด 
 3.2 นักเรียนมีระดับทักษะและกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนกำหนดไว้ 
 3.3 นักเรียนมีระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านที่เกณฑ์ท่ีครูผู้สอนกำหนดไว้ 
 3.4 นักเรียนมีชิ้นงาน/ผลงาน ที่สะท้อนความคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์  
การประเมนิค่าและความคิดสร้างสรรค์ชั้นงาน โดยใช้ความรู้และเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ 

3.5 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูได้รวบรวมและแนะนำให้ได้อย่างถูกต้อง  
  
4.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
  4.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
  4.2 มีบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
  4.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ        
  4.4 การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูทำให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ และเป็นไปตาม
เวลาที่กำหนด 
  4.5 มีระบบการทำงานเป็นทีมมากขึ้น 
  4.6 มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง 
  4.7 การพัฒนางานมีระบบถูกต้องและครบวงจร 
 จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่ง
นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  
ท้องถิ่น   
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5.  ผลที่เกิดกับชุมชน 
  5.1. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้บริการทางด้านวิชาการและข่าวสาร  ข้อมูล 
แหล่งความรู้และกิจกรรมต่าง ๆตลอดจนให้บริการด้านอาคารสถานที่และสื่ออุปกรณ์  เช่น  เครื่องถ่าย
เอกสาร  คอมพิวเตอร์  อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ 
  5.2. ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากข้ึน 
   5.3. ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เต็มความสามารถเช่น  
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  จนทำให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียน
และท้องถิน่การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
                5.4. โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตอนที่ ๑ ผลการประเมินตนเองตามกรอบของกคศ. 
 ด้านที่ ๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความรู้ 
มีมาก   ปานกลาง มีน้อย 

๑. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทีส่อน √   

๒. วิธสีอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ 
ความรู้พื้นฐาน การปรับพ้ืนฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√   

๓. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้ √   

๔. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการ
เรียนรู้ในแตล่ะเนื้อหา 

√   

๕. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับหลักสูตร 

√   

๖. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของ
ผู้เรียน 

√   

๗. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ √   

๘. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ √   

๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ √   

 
ด้านที่ ๒ ทักษะการปฏิบัติงาน 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดบัความสามารถ 

ท าไดดี้ พอใช ้ ไม่ค่อยได้ทำ 

๑.การสรา้งและหรือพัฒนาหลักสูตร √   

๒. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  √   

๓. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ √   

๔. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  √   

๕. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 

√   

๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ √   
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ด้านที่ ๓  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดบัความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 

๑. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน √   

๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้ง
กาย วาจา และจิตใจ ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือทัง้ใน 
และนอกสถานศึกษา 

√   

๓. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู √   

๔. มีวินัยและการรักษาวินัย √   

๕. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 

√   

๖. ปฏิบัติตนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ √   

๗. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง √   

 
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของสพฐ. 

รายการศกัยภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ 
ระดบัศกัยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 

๑. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขยีนได้ เขียนคล่อง  √   

๒. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง  √   

๓. ด้านการคิดข้ันพ้ืนฐาน  √   

๔. ด้านการคิดข้ันสูง  
๕. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

√   

๖. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) √   

๗. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  √   

๘. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  √   

๙. ด้านใฝ่เรียนรู้  √   

๑๐. ด้านใฝ่ดี  √   

๑๑. ด้านทักษะชีวิต  √   

๑๒. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน  √   
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ตอนที่ ๓  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 

 

รายการศกัยภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ 
ระดบัศกัยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 

๑ การสอนในศตวรรษที่ ๒๑  √  

๒ การแก้ปัญหาผู้เรียน     √   

๓ จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ √   

๔ การจัดการชั้นเรียน √   

๕ การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     √   

๖ การพัฒนาหลักสูตร √   

๗ สะเต็มศึกษา(STEM Education)     √   

๘ การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ √   

๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     √   

๑๐ การออกแบบการเรียนรู้ √   
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 
 

อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
 

1 

สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
1. ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2. ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
3. ผลการปฏิบัติงาน 

 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั โดย
เน้นการจัดการเรียนรูด้้วยการปฏบิัติ (Active 
Learning) ร่วมกับการใช้สื่อการสอน และแหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยี ท่ีครไูดส้ร้างและรวบรวมขึ้น 
มาประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
1 พ.ค. 
2563 

 
31 มี.ค.
2564 

 
โรงเรียนนางรอง 

 
   มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรูโ้ดยการปฏิบตัิ มสีื่อการเรียนรู้
และแนวทางการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย และทำให้นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
โดยไม่มีนักเรียนมผีลการเรียนเป็น 0, 
ร และ มส. 

9 การบริการที่ดี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   ช่วยเหลือ ใหค้ำแนะนำเพื่อนครูในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการใช้กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาคุณภาพและแก้ปัญหาผูเ้รียน 
หลักสูตรสถานศึกษา 
    ให้คำแนะนำ การจัดทำโครงสร้างหลักสูตร  
แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  รวบรวมข้อมูล

 
1 พ.ค. 
2563 

 
31 มี.ค.
2564 

 
โรงเรียนนางรอง 

 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับ
การความรูเ้กี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้ 
และการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษา
และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหสู้งขึ้น 

9 
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อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
รายละเอียดเพื่อจัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
 
 

 
3 

การพัฒนาตนเอง 
1. ความสามารถในการวิเคราะห์
ตนเอง 
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใข้
ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู ้
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการ
เรียนรู ้
5. ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

 
  ใช้แบบประเมินสมรรถนะครูขั้นพื้นฐานประเมิน
ตนเอง และให้เพื่อนครหูรือผูบ้ังคับบัญชาประเมิน
แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อดูว่า ต้องพัฒนา
ตนเองในสมรรถนะใด 
  ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยในการอธิบายความรู้ 
หรือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้และนำสู่การสอน 
  ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรบัการแสดงหา
ความรู้จากอินเตอร์เนต็ หรือหนังสือภาษาอังกฤษ 
  ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยเป็นสื่อการ
เรียนรู้ และมสีารสนเทศท่ีเป็นระบบสำหรับการ
เตรียมกิจกรรมการเรยีนรู ้
  ฝึกฝนการออกข้อสอบจากตัวแบบท่ีดี และ
ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลงานวิจัย หนังสอืการวัดผลและ

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
โรงเรียนนางรอง 

 
สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย ์

 
สถาบันคุรุพัฒนา 

 
คุรุสภา 

 
   ครูรู้ว่า ตนเองต้องไดร้ับการพัฒนา
ในสมรรถนะใดที่สดุ และเข้ารับการ
พัฒนาได้ตรงกับความต้องการ และ
ได้ฝึกความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและแสวงหาความรู้  ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประสบการณ์ใน
การจัดการเรยีนรู ้

10 
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อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
ประเมินผล วารสาร และสืบค้นความรู้จาก
อินเตอร์เนต็ 
 
 
 

8 การทำงานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผนเพื่อ
การปฏิบัติงานเป็นทีม 
2. ความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน 

  
     ร่วมกิจกรรมการปฏิบตัิงานเปน็ทีม มีการ
วางแผนงานร่วมกันก่อนปฏิบัติงาน และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อได้ข้อสรุปที่มาจาก
ความคิดเห็นของทุกคน  และเปิดโอกาสให้บุคคล
ในทีมมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานและเสนอแนะ
ความคิดเห็น 

 
1 พ.ค. 
2563 

 
31 มี.ค.
2564 

 
โรงเรียนนางรอง 

 
    ครูมีความสามารถในการวางแผน
เพือ่ปฏิบัติงานเป็นทีม และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนครู
มากขึ้น พร้อมท้ังได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น เพือ่ให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกดิ
สัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน 

 
2 

สมรรถนะประจำสายงาน 
การจัดการเรียนรู้ 
1. ความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาหลักสตูร 
2. ความสามารถในเนื้อหาสาระที่

 
   
   ศึกษาเอกสารความรูเ้กี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนาหลักสตูร เข้าอบรมกับหน่วยงานที่จัดการ
ประชุมการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาจากการคำ

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

โรงเรียนนางรอง 

 
 
   ครูเข้าใจการจัดทำหลักสูตรกลุม่
สาระการเรียนรู้ หลักสตูร
สถานศึกษา และการนำหลักสตูรไป



13 
 

 

อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
สอน 
3. ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็
สำคัญ 
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนรู ้
 
 
5. ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
 

บรรยายของวิทยากรของ สพฐ. ในการจัดทำ
หลักสตูรสถานศึกษา แล้วนำเขยีนคำอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรยีนรู้และ
จัดทำเป็นแผนการจดัการเรียน สือ่การเรียนรู้ 
และแนวทางการวัดและประเมินผล พร้อม
เครื่องมือต่างๆ 
 
 
  ศึกษาค้นคว้าและหาความรูเ้พิ่มเติมจากหนังสือ
คู่มือคณิตศาสตร์และเทคนิควิธีการสอนของ
ผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอน โดยเน้นการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบตั ิ
   ฝึกการใช้เทคโนโลยี เพื่อรองรับในการใช้สื่อ
การเรยีนรู้  สร้างและพัฒนานวัตกรรมสำหรบัใช้
ในการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น  
   ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสอืเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้และฝึกการออกแบบ
เครื่องมือ เกณฑ์การวัดและประเมนิผลที่

จัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจดัการเรียนรู ้
   ครูมีความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรูด้้วยการปฏิบัติ ร่วมกับการนำ
สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรูไ้ด้อยา่งเข้าใจ และ
รวดเร็วยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้อยา่ง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
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อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและเนือ้หา 

 

4 

การพัฒนาผู้เรียน 
1. การปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรมแก่
ผู้เรยีน 
2. การส่งเสริมกิจกรรมการคิด 
วิเคราะหผ์ู้เรียน 
3. การส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการ 

 
   จัดกิจกรรมส่งเสรมิ และปลูกฝงัคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมคาบสวด
มนต์  การอบรมให้ความรูห้น้าเสาธง กิจกรรม
ประชุมระดับช้ัน  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรยีนและนอก
ห้องเรียน โดยเน้นให้นักเรยีนได้ฝกึการคิด
วิเคราะหผ์่านสถานการณ์หรือคำถามที่ครูสร้างขึ้น 
และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังฝึกให้นักเรยีนอธิบายการ
คิดนั้นอย่างเป็นขั้นตอน และจัดกจิกรรมทีส่่งเสริม
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เช่น 
ความสามารถในการแก้ปญัหา เปน็ต้น 

 
1 พ.ค. 
2563 

 
31 มี.ค.
2564 

 
โรงเรียนนางรอง 

 
    นักเรียนเป็นบุคคลทีม่ีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้จัก
หน้าท่ีของตนเอง และการปฏิบัติตวั
ที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของ
โรงเรียน   
    นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างและมี
ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา มคีวามสามารถในการ
ให้เหตุผล  การสื่อสารนำเสนอและมี
ความคิดสร้างสรรค ์

5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

  ดำเนินการจดับรรยากาศในช้ันเรียนให้อบอุ่น 
เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
แต่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้ จัด
ประสบการณ์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ เช่น 

 
1 พ.ค. 
2563 

 
31 มี.ค.
2564 

 
โรงเรียนนางรอง 

    ครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรยีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของนักเรียน  ส่งเสรมิให้
นักเรียนเรียนรูไ้ด้อยา่งมีความสุข 
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อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
ข่าวสารประจำวัน เหตุการณ์ที่สำคัญๆ แล้วนำมา
เชือ่มโยงกับวิทยาศาสตรส์ู่ชีวิตประจำวัน จัดป้าย
นิเทศ หรือเอกสารให้ความรู้เพื่อเป็นข้อมูล
ข่าวสารสำหรับการเรียนรู้  
  จัดทำเอกสารงานธรุการในช้ันเรยีน เช่น สมุด
บันทึกคะแนน สมุดวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล ประวตัินักเรยีน สมดุบนัทึกความดี ให้
เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ประกอบการ
วางแผนในการจัดการเรยีนรูไ้ด ้
  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน เอกสารการคัด
กรองนักเรียนกลุม่เสี่ยง เอกสารการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เอกสารการจัดประชุมผูป้กครอง
เครือข่าย และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนด้านพฤติกรรม ด้านการเรียน เป็นต้น 

นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน  
    นอกจากน้ีครูมีรูปแบบในการ
บริหารจดัการช้ันเรียนท่ีเป็นระบบ 
มีขั้นตอน มีเอกสารงานธุรการในช้ัน
เรียนที่เป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน
ได้เป็นอยา่งด ี

7 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
วิจัยในชั้นเรียน 
1. ความสามารถในการวิเคราะห ์
2. ความสามารถในการสังเคราะห ์
3. ความสามารถในการเขียนเอกสาร

  ศึกษาเอกสารและค้นควา้หาความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำวิจัยในช้ันเรียน รูปแบบการวิจัยต่างๆ ท่ีจะ
ช่วยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และวิเคราะห์
สังเคราะห์ บันทึกหลังแผนการจดัการเรยีนรู้ใน
ประเด็นเร่งด่วนท่ีต้องแก้ปญัหาด้านการเรยีนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนนางรอง 
 

    ครูมีความสามารถในการทำวิจยั
ในช้ันเรียน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลจากบันทึกหลังจาก
การจัดการเรยีนรู้  และศึกษาค้นคว้า
หาวิธีในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น 
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อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
ทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย 

ด้านพฤติกรรม และด้านอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของ
นักเรียน เพื่อให้นกัเรยีนสามารถเรียนรู้เนื้อหา
วิทยาศาสตร์ได้ตามที่จุดประสงค์การเรยีนรู้
กำหนดไว้ แล้วนำมาเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการ 
เสนอต่อผูบ้ริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
ภาคเรยีน และส่งรายงานการวิจัยเข้าร่วม
ประกวดกับครุุสภา 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 

จากนั้นสามารถนำมาเขียนรายงาน
ทางวิชาการได ้

10 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
1. ความสามารถในการนำชุมชนมามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

 
  ดำเนนิการประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่าย
และประชุมผู้ปกครอง เพื่อช้ีแจงแนวทางในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายของผู้บริหาร
และการปฏิบัติของผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนา
นักเรียน กับทางโรงเรียน  
  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในตำแหน่ง 
ผู้แทนครูของสถานศึกษา รับฟังและเสนอ
แนวทางในการบริหารงานหรือการดำเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน 
   เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น 
การรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด การทำพิธีในวัน

 
1 พ.ค. 
2563 

 
31 มี.ค.
2564 

 
โรงเรียนนางรอง 

  
   โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพนัธ์
อันดีต่อกัน และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่ง
กันและกัน   
   ผู้ปกครองได้เข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรยีน และเห็น
ความสำคญัในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาโรงเรียน 
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อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
สำคัญของประเทศ วันสำคญัทางศาสนา 

6 ความประพฤติ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1. การมีวินัย 
2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
3. การดำรงชีพอย่างเหมาะสม 
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
5. ความรับผดิชอบในวิชาชีพ 

 
    
   เข้ารับการอบรม พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น ทำบุญ 
ตักบาตรทีว่ัด  นำนักเรียนร่วมกิจกรรมที่วัดในวัน
สำคัญทางศาสนา  
   ประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีให้กับ
นักเรียนและเพื่อนครู เช่น การแตง่กายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ และสุภาพเรียบร้อย ใช้คำพูดที่
สุภาพ สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือนไปจากความจริง 
   เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ เช่น กิจกรรมวันครู  กิจกรรมวันไหว้คร ู
การประชมุ สัมมนาที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพครู 
เช่น คุรุสภา  คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เป็นต้น  นอกจากน้ียังเป็นแบบอยา่งให้เพื่อนครู
ได้วางแผนการปฏิบตัิงานอย่างเปน็ระบบ และนำ
ผลการการจดัการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

โรงเรียนนางรอง 

 
 
    ครูเป็นผู้มีวินัยในการปฏิบตัิงาน
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน เพื่อน
ร่วมงาน และผู้ปกครอง  
    ครูมีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
ร่วมกิจกรรมสำคัญทีส่่งเสริมความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
และเข้าร่วมการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง  
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อันดบั 
ความสำคัญ 

สมรรถนะทีจ่ะพัฒนา วิธกีาร /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
ผ่านกระบวนการ PLC     
   ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต พร้อมทั้งนำความรู้นี้ไปอบรม ถ่ายทอดให้กับ
นักเรียน เพือ่ให้นักเรยีนได้นำไปปฏิบัติผา่น
กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน และเน้น
ย้ำให้นักเรียนเห็นคณุค่าและประโยชน์ของหลัก
ปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง  

 
                      ความเหน็ของผู้บังคับบัญชา 
ลงช่ือ........................................................................     
               (นายสมเจตน์  เสาโร)     ……………………………………………………………………… 

    ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง     ……………………………………………………………………… 
 
                                          ลงช่ือ........................................................................ 

                                                       (นายมานัส  เวียงวิเศษ) 
                               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง
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