แผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ ............................................
ตาแหน่ง .............. วิทยฐานะ ..................
อายุการทางาน ............... ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ..............................................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด...............................................................................................................
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ........................... บาท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .......... หมู่ .......... ตาบล................... อาเภอ......................... จัง
หวัด................... รหัสไปรษณีย์ ................... เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ................................
มือถือ .............................................
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1. ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โดยสอนกิจกรรมประจาวันทั้ง 6 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.2 กิจกรรมสร้างสรรค์
1.3 กิจกรรมเสรี
1.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1.5 กิจกรรมกลางแจ้ง
1.6 กิจกรรมเกมการศึกษา
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ยุวกาชาด ) ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
รวมงานสอน จานวน 26 ชั่วโมง / สัปดาห์
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานพิเศษ
1. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
2. หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย
3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4. เจ้าหน้าที่สวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน
5. เจ้าหน้าที่การเงินนอกระบบของโรงเรียน

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งปัจจุบัน
( ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี )
1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย วิเคราะห์หลักสูตร จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ และนา
แผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน แบบฝึก โดยการวัดผล
ประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ การปฏิบัติ กระบวนการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการสอนอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มี
ปัญหา
2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ
ผลที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการ ส่งผลให้ตนเองได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
เป็นตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเป็นสื่อในการพัฒนา ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ สถานศึกษาต่างๆเข้ามา
ศึกษาดูงานอยู่เป็นประจา นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ความมีวินัยในตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้
มากขึ้นและส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม นาความรู้ และเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
จากการทีส่ ถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา มีเป้าหมาย มีทิศทางในการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ทาให้ผลการดาเนินงานเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ดังมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ดังนี้
1. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ของกรมอนามัย เขต 10 จังหวัดเชียงใหม่
2. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนป้องกันและรณรงค์ไข้เลือดออกดีเด่น
ของโรงพยาบาลเวียงแก่น
3. สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
องค์กรมหาชน ( สมศ. ) รอบที่ 2 ในระดับ ดีและดีมาก
4. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนัน้ สถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแล
เอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลด้าน
พฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านกิริยา มารยาท ความมีวินัยในตนเอง ความ
รับผิดชอบ
5. ผลที่เกิดกับชุมชน
สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันสาคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
จนทาให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียน
และท้องถิ่น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางใน
การร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทาง
เดียวกัน
ผลงานด้านงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
ผลที่เกิดกับผู้เรียน / สถานศึกษา / และชุมชน

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

สมรรถนะหลัก
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.1 ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.3 ผลการปฏิบัติงาน

อันดับ
ความสาคัญ

4

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ นวัตกรรม
ที่น่าสนใจทั้งทาง
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

16 พ.ค.
2551

31มี.ค.
2552

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
โรงเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนให้สนใจ ตั้งใจ มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

2 การบริการทีด่ ี

3 การพัฒนาตนเอง
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง
3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการแสวงหาความรู้
3.4 ความสามารถในการติดตามความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ
3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้
และการนาความรู้ไปใช้

อันดับ
ความสาคัญ

9

5

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ
- เข้ารับการอบรม
สัมมนาที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงาน
อื่นๆจัดขึ้น
- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ บุคลากร
ต้นแบบเพื่อนามา
พัฒนาตนเอง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคลากรในโรงเรียน
- ศึกษาเอกสาร ผลงาน

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตลอดปี ตลอดปี
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียนและต่างโรงเรียน เพื่อ
นามาพัฒนาการเรียนการสอน

ตลอดปี ตลอดปี
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับ
การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน โรงเรียน

4 การทางานเป็นทีม
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม
4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน

7

-

-

ทางวิชาการจากตารา
วารสาร
สืบค้นความรู้ทาง
อินเตอร์เนต
ร่วมกิจกรรมที่เน้น
ตลอดปี ตลอดปี
การทางานเป็นทีม
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน โดยรู้จักการ
เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี
มีความสามัคคีในหมู่
คณะ

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ส่งผลให้การดาเนินงานต่างๆ
บรรลุผลสาเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

สมรรถนะประจาสายงาน
4 การจัดการเรียนรู้
4.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร
4.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน
4.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดการเรียนรู้
4.5 ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

อันดับ
ความสาคัญ

1

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

- เข้ารับการอบรม
ตลอดปี ตลอดปี
สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตร การ
ออกแบบการเรียนรู้
การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ การ
วัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาตนเอง
- เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ
การใช้สื่อประเภท
ICT ที่หน่วยงานจัด
ขึ้นทุกๆครั้ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตนเองมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีความรู้
เรื่องการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการผลิต
สื่อ การใช้สื่อ ประเภท ICT
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนอย่างสูงสุด

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

5 การพัฒนาผู้เรียน
5.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียน
5.2 การส่งเสริมกิจกรรมความคิด
วิเคราะห์ผู้เรียน
5.3 การส่งเสริมทักษะและกระบวนการ

อันดับ
ความสาคัญ

2

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

- จัดกิจกรรมส่งเสริม ตลอดปี ตลอดปี
ปลูกฝังคุณธรรม
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
จริยธรรมที่ดีงาม
ให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ
โดยการอบรมหน้า
เสาธง กิจกรรมโฮม
รูม กิจกรรมสุด
สัปดาห์การเล่านิทาน
ส่งเสริมคุณธรรม
- ส่งเสริมผู้เรียนตาม
ความถนัด ความส่ามา
รถแต่ละบุคคล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ทักษะชีวิต เป็นที่ยอมรับของ
สังคม

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

6 การบริหารจัดการชั้นเรียน

อันดับ
ความสาคัญ

3

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

-จัดบรรยากาศในชั้นเรียน ตลอดปี ตลอดปี
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
-จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
-จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็น
ข้อมูล ข่าวสารสาหรับการ
เรียนรู้
-จัดทาเอกสารงานธุรการ
ในชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบัน
-จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและนา
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้ ครูมีข้อมูลต่างๆ
อย่างเป็นปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

7 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยใน
ชั้นเรียน
7.1 ความสามารถในการวิเคราะห์
7.2 ความสามารถในการสังเคราะห์
7.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทาง
วิชาการ
7.4 ความสามารถในการวิจัย

อันดับ
ความสาคัญ

6

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

-เข้ารับการอบรม
ตลอดปี ตลอดปี
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
เรียนรู้ จัดทาสื่อการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและผู้เรียน
-ศึกษาเอกสาร ตาราใน
การจัดทาเอกสารทาง
วิชาการ
-ศึกษาผลงานตัวอย่างใน
การทาผลงานทางวิชาการ
-ดาเนินการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหา
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการและวิจัยในชั้น
เรียนแบบง่ายได้
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาที่ถูกวิธีโดย
ครูทาการวิจัยในชั้น
เรียน
- ครูมีการทาวิจัยในชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่อง

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

8 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
8.1 ความสามารถในการนาชุมชนมามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
8.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน

อันดับ
ความสาคัญ

10

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

- ดาเนินการประชุม
ตลอดปี ตลอดปี
ผู้ปกครอง /กรรมการ การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
สถานศึกษาเพื่อชี้แจง
นโยบาย แนวทางการ
จัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
- ขอความร่วมมือจาก
ชุมชนบางโอกาส
- เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนทุกๆครั้งทั้ง
งานประเพณีและ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ชุมชนให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆที่
สถานศึกษาจัดขึ้นอย่าง
เต็มใจ
- ชุมชนมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมที่ผู้เรียน
และสถานศึกษาจัดขึ้น

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

9 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
9.1 การมีวินัย
9.2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
9.3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
9.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
9.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

อันดับ
ความสาคัญ

8

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

- เข้ารับการอบรม
ตลอดปี ตลอดปี
พัฒนาด้านคุณธรรม การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
จริยธรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
- ประพฤติปฏิบัติตนใน
การดารงชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ประพฤติปฏิบัติตนใน
วิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตนเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่สูงยิ่งๆขึ้น

ส่วนที่ 3 ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง
ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

1 การจัดการเรียนรู้

2 การพัฒนาผู้เรียน

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

- เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร การ
ออกแบบการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ การวัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาตนเอง
- เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อ การ
ใช้สื่อประเภท ICT ที่หน่วยงานจัดขึ้น
ทุกๆครั้ง
- จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดย
การอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมสุดสัปดาห์การเล่านิทานส่งเสริม
คุณธรรม
- ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตลอดปี ตลอดปี
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

ตนเองมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจน
การผลิตสื่อ การใช้สื่อ ประเภท ICT ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างสูงสุด

ตลอดปี ตลอดปี
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นที่ยอมรับของ
สังคม

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา

-จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ ตลอดปีการศึกษา
เรียนรู้
-จัดมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
-จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมูล ข่าวสาร
สาหรับการเรียนรู้
-จัดทาเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนให้
เป็นปัจจุบัน
-จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนา
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

การขอรับ
งบประมาณ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ตลอดปี
ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
การศึกษา
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีข้อมูล
ต่างๆอย่างเป็นปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์

5 การพัฒนาตนเอง

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
16 พ.ค. 31มี.ค.
โรงเรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
2551
2552
ปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
นวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งทางเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้
- เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานต้น ตลอดปี ตลอดปี
สังกัด หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ บุคลากร
ต้นแบบเพื่อนามาพัฒนาตนเอง
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในโรงเรียน
-ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตารา วารสาร
- สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เนต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนให้สนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มี
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล

ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน โรงเรียน

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

6 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ - เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรม
วิจัยในชั้นเรียน
การเรียนรู้ จัดทาสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของครูและผู้เรียน
- ศึกษาเอกสาร ตาราในการจัดทาเอกสาร
ทางวิชาการ
- ศึกษาผลงานตัวอย่างในการทาผลงาน
ทางวิชาการ
- ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน
7 การทางานเป็นทีม
- ร่วมกิจกรรมที่เน้นการทางานเป็นทีม
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตลอดปี ตลอดปี
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

- ครูมีความรู้ความสามารถในการเขียน
ผลงานทางวิชาการและวิจัยในชั้น
เรียนแบบง่ายได้
- ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี
โดยครูทาการวิจัยในชั้นเรียน
- ครูมีการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

ตลอดปี ตลอดปี
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้การ
ดาเนินงานต่างๆบรรลุผลสาเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

8 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

9 การบริการที่ดี

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

- เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประพฤติปฏิบัติตนในการดารงชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง
ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตลอดปี ตลอดปี
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

ตนเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพที่
สูงยิ่งๆขึ้น

ตลอดปี ตลอดปี
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน

เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอน

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา

10 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา
เริ่มต้น
สิ้นสุด

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน

- ดาเนินการประชุมผู้ปกครอง /กรรมการ ตลอดปี ตลอดปี
สถานศึกษาเพื่อชี้แจงนโยบาย แนว
การศึกษา การศึกษา โรงเรียน
ทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
- ขอความร่วมมือจากชุมชนบางโอกาส
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งทั้ง
งานประเพณีและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ความคิดเห็น
......................................................................
......................................................................
ลงชื่อ..................................................
(........................................................ )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้......................

ลงชื่อ.................................................
( ...................................... )
ผู้จัดทาแผนพัฒนาตนเอง
ความคิดเห็น
............................................................
.............................................................
ลงชื่อ..................................................
(........................................................ )
รองผู้อานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็มใจ
- ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่
ผู้เรียน และสถานศึกษาจัดขึ้น

ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
( นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา

