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แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

(ID PLAN: Individual Development Plan) 
 
การก าหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน         

(ID PLAN: Individual Development Plan) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว26    
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การก าหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan)  

ส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือแจ้งประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล สายงานการสอน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สายงานการสอน 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 
ดังกล่าวประเมินตนเอง และจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนด 

ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 
4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN: Individual Development Plan) ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล สายงานการสอน 
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง ความหมาย คือ 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและด าเนินการตามแผนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตาม
นโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยน าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าแหน่ง ครู 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ค าชี้แจง 
 ข้าราชการหรือพนักงานครูที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกคน       
ให้ท าการประเมินตนเองและจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)      
โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรายบุคคลตามกระบวนการที่ก าหนด แล้วน าผลที่ประเมินไป
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ชื่อ – สกุล นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส 
2. ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 9 ปี 4 เดือน      

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 25 ปี 
3. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

  ปริญญาโท สาขา.......................................................................... 
  

  ปริญญาเอก สาขา........................................................................ 
  อ่ืน ๆ ถ้ามี โปรดระบุ...................................................................  

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
5. สถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
6. รายวิชาและจ านวนชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

ในปีการศึกษา 2563 
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ภาคเรยีน ช่ือรายวิชา ระดับ 
จ านวนช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห ์

ที่ 1 การงานอาชีพ 1 ม.1 5 
การงานอาชีพ 3 ม.5 4 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (การงานอาชีพ) ม.2/3 1 
ภูมิใจชัยภูมิ 5 ม.3/3 1 
เศรษฐกิจพอเพียง ม.3/3 1 
งานประดิษฐ์ดอกไม-้ใบตอง 1 ม. 1 3 
งานประดิษฐ์ดอกไม-้ใบตอง 3 ม. 2 3 
งานประดิษฐ์ดอกไม-้ใบตอง 5 ม. 3 3 
การขาย 1 ม. 4 4 
กิจกรรมชุมนมุ ม. 1-6 1 
กิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ม. 3 1 
กิจกรรมวิถีพุทธ ม. 1-6 1 

ที่ 2 การงานอาชีพ 2 ม.1 5 
 งานประดิษฐ์ดอกไม-้ใบตอง 2 ม. 1 3 

 งานประดิษฐ์ดอกไม-้ใบตอง 4 ม. 1 3 

 งานประดิษฐ์ดอกไม-้ใบตอง 6 ม. 1 3 

 เศรษฐกิจพอเพียง ม.3/3 1 

 การขาย 2 ม.4 4 

 กิจกรรมชุมนมุ ม. 1-6 1 

 กิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ม. 3 1 

 กิจกรรมวิถีพุทธ ม. 1-6 1 

  
7. งานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 
    7.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    7.2 ปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายกิจการนักเรียน 
8. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

                      8.1 ปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for 
Local Development : SBMLD) 
                      8.2 ปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      8.3 ปฏิบัติหน้าที่โครงการ TO BE NUMBER ONE  

9. งานภาระหน้าที่อ่ืน ๆ 
   9.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของสถานศึกษา 
10. ความสามารถพิเศษ 
     10.1 ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel 

โปรแกรม Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
     10.2 ด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้-ใบตอง งานร้อยมาลัย 
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11. การพัฒนาด้วยตนเอง (ย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา) 
                        11.1 รายงานการพัฒนานวัตกรรมจาก PLC การพัฒนาทักษะการคิดด้วย
กระบวนการสร้างความตระหนัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

12. การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน (ย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา)  
 

เรื่อง วันเดือนปี หน่วยงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“แนวทางการจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด” 
ณ  ห้องประชุมแคนา สวนอาหารโสเจ๊ง อ าเภอเมือง

ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ิ

8-9 
กรกฎาคม 2562 

 

กลุ่มมอหินขาว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูม ิ

23-24 
สิงหาคม 2562 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 

โครงการพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการ
เรียนการสอน 

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ าเภอเมืองชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูม ิ

21-22  
ธันวาคม 2562 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“แนวทางการจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด” 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ณ  ห้องประชุมแคนา สวนอาหารโสเจ๊ง อ าเภอเมือง

ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ิ

11-12   
มกราคม  2563 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(พัฒนาองค์ความรู้ผูป้ฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ครู ข) 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ณ  ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภมูิ 

22 มกราคม  2563 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 

 

 

13. จุดมุ่งหมายของชีวิต 
      เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
14. เป้าหมายของการรับราชการ 
     ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
15. เป้าหมายของสถานศึกษาที่คาดหวัง  
     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด ารงความเป็นต้นแบบด้านระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
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ตอนที่ 2 การประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการประเมิน 

ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูพิจารณาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด   
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ในระดับเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดตามต าแหน่งและวิทยฐานะแล้วมา เทียบกับสมรรถนะ
ปัจจุบัน ว่ามีหรือไม่มีสมรรถนะที่ท าให้เกิดงานตามเกณฑ์ระดับคุณภาพสมรรถนะที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด                     
ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่มี ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่ถึงเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนดให้ใส่เครื่องหมาย              
ในช่องไม่มี 

 2.2 เกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน ซึ่งแบ่งตามต าแหน่งและวิทยฐานะ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ/กลุ่ม ดังนี้ 
 

ต าแหน่งและวิทยฐานะ 
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  

ด้านที่ 1  
(8 ตัวชี้วัด)  

ด้านที่ 2  
(3 ตัวชี้วัด) 

ด้านที่ 3  
(2 ตัวชี้วัด) 

พนักงานจา้ง (ปฏิบตัิหนา้ที่
จัดการเรียนการสอนหรือจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้) 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ครูผู้ช่วย  
ครู  

ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 1 

ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 1 

ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 1 

ครูช านาญการ 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ไม่ต่ ากว่าในระดับคุณภาพ 2 

 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
 ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 2 

 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
 ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 2 

ครูช านาญการพเิศษ 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน  

ไม่ต่ ากว่าในระดับคุณภาพ 3 

 
ทุกตัวช้ีวัดผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 2 

 
ทุกตัวช้ีวัดผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 2 

ครูเช่ียวชาญ 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน   

ไม่ต่ ากว่าในระดับคุณภาพ 4 

 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 3 

 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 3 

ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ไม่ต่ ากว่าในระดับคุณภาพ 5 

 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 4 

 
ทุกตัวช้ีวัด ผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 4 
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ตอนที่ 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน  
3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด  
ส าหรับต าแหน่งและวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

ให้ประเมินตนเองโดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องสมรรถนะปัจจุบัน ตามระดับคุณภาพที่ก าหนด        
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ ทั้ง 3 ด้าน ตามตัวชี้วัดในระดับสมรรถนะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่
ก าหนด  กรุณากรอกรายละเอียดในช่องรายการการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานการสอน 
ให้ครบถ้วนทุกช่อง 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

1. ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
  1.1 การสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร 

 
 
1. วิเคราะห์หลักสตูร
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู้ และน าไปจดัท า
รายวชิา และหน่วย            
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และหรือผลการ
เรียนรู ้
2. ปรบัประยุกต์หลักสูตร
รายวชิา และหน่วยการ
เรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ผู้เรียน ท้องถิ่น และ
สามารถน าไปปฏิบัติ     
ได้จริง 
3. ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
และน าผลการประเมนิ  
การใช้หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

ระดับ 5 

 
 
-ค าสั่ง 
-ตาราง
วิเคราะห์
มาตรฐาน 
ตชว. ฯ 
-หลักสูตร
สถานศึกษา
รายวิชาที่สอน 
-รายงานผล
การปรับปรุง
หลักสูตร 
-ส่งรูปเล่ม
หลักสูตร(วิชา
ที่สอน) ตาม
ก าหนด 

 
 
-การทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

เป็นผู้น า เปน็พี่เลี้ยงและ
เป็นที่ปรึกษาด้าน
หลักสูตร  

  1.2 การจัดการ
เรียนรู ้
        1.2.1 การ
ออกแบบหน่วย   การ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
โดยการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาท้องถิ่นและ
เหมาะสมกับผู้เรียน  
2. มีกิจกรรมการเรียนรูด้้วย
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการ เ รี ยนรู้
อย่ างหลากหลาย และ
สามารถน าไปปฏิบัติ  ได้
จริง 
3. ประเมินผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่างที่ดีเป็น
ผู้น า เป็นพี่เลี้ยงและเป็น
ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น ก า ร
ออ ก แ บ บ หน่ ว ย ก า ร
เรียนรู ้

 
 
 

  
 

ระดับ 5 

 
 
-โครงสร้าง
รายวิชาที่สอน 
-รูปเล่มหน่วย
การเรียนรู้
รายวิชาที่สอน 
-แบบขออนุมัติ
ใช้หน่วยการ
เรียนรู้ 
-รายงานการ
ใช้หน่วยฯ 
-เครื่องมือ สื่อ 
เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 
 

- 

      1.2.2 จัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/ แผน  

1. วิเคราะห์ผู้เรียน   
เป็นรายบุคคล 
2. จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูส้อดคล้องกับ  การ
ออกแบบหน่วย การ

  ระดับ 5 -ตาราง
วิเคราะห์
มาตรฐานฯ 
-แผนการ
จัดการเรียนรู้

การออกแบบ
กิจกรรมการ

เรียนรู้และการ
วัดประเมินผล 



9 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

การสอนรายบุคคล
(IIP)/แผนการจัด
ประสบการณ์ 

เรียนรู้ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและบรบิทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่นที่
มีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบที่หน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วน
ราชการต้นสังกัดก าหนด     
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบตัิที่
สร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้ และผู้เรียน  
4. มีบันทึกหลังการสอน       
ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และน าผลมาปรบัประยุกต์
แผนการจัดการเรียนรู้  ให้
มีคุณภาพสูงขึ้น 
5. เป็นแบบอย่างที่ดีเป็น
ผู้น า เปน็พี่เลี้ยงและเปน็
ที่ปรึกษาดา้นการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู ้
 

โดยย่อ 
-แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
-ขออนุมัติใช้
แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
-รายงานการ
ใช้แผนฯ 
-แผนการ
สอนบูรณา
การฯ 
-รายงานการ
ใช้แผนบูรณา
การฯ 
-บันทึกหลัง
สอน 
-รายงานการ
วิเคราะห์
ผู้เรียน 
-ภาพถ่าย
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
-ค าสั่ง หน.
กลุ่มสาระฯ 

       1.2.3 กลยุทธ์ 
ในการจัดการเรียนรู้ 

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการที่เน้นการปฏิบัติมี
ความหลากหลาย ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี     
การจัดการเรียนรู ้     

  ระดับ 5 -แบบขออนุมัติ
การใช้กลยุทธ์
ฯ 
-รูปเล่มกล
ยุทธ์ 
-แบบรายงาน

การสร้าง 
กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผน      
การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้จุดประสงค์
การเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของผู้เรียนและสาระการ
เรียนรู ้
2. ประเมินผลการใช้   กล
ยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
และน าผลการประเมนิมา
ปรับปรงุให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
3. นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
4.กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้สามารถน าไปใช้
ได้ในสถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง 
5.เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้น า 

การใช้กลยุทธ ์
-แบบบนัทึก
ผลการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบรายงาน
การนิเทศ
ติดตาม (PLC) 
-สื่อการเรียน
การสอน 
-ส่งแผนการ
จัดการเรียน
รู้ทันตาม
ก าหนด 
-ภาพกิจกรรม 

       1.2.4 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 มีผล การ
พัฒนาคุณภาพ   เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย  
ที่สถานศึกษาก าหนด 

  ระดับ 4 -รายงาน
สรุปผลการ
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ด้านทักษะการ
คิด 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

  1.3 การสร้างและ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา และแหล่ง
เรียนรู ้

1. สร้างและพฒันา สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยทีาง
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรูเ้หมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐาน            
การเรียนรู้ ตวัชี้วัด     
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการใชส้ื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
3. สามารถน าสื่อ นวตักรรม 
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียง 
4.เป็นแบบอย่างที่ด ี

  ระดับ 4 -รายงาน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
ที่ระบุการ
เลือกใช้สื่อ 
นวัตกรรมฯ 
-ทะเบียนสื่อ 
นวัตกรรมฯ 
-แบบรายงาน
การสร้างสื่อ 
นวัตกรรมฯ 
-แบบบนัทึก
หลังสอนฯ 
-แบบบนัทึก
รายงานผล
การใช้สื่อฯ 
-การประเมิน
สื่อ นวัตกรรม 
-หนังสือขอ
ความ
อนุเคราะห์ฯ 
-การนิเทศ สื่อ 
นัตกรรม 
 

การเขียนรายงาน
การสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

  1.4 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สร้างและพฒันาเครื่องมือ
วัด และประเมนิผลที่
หลากหลาย เหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตวัชี้วดั และหรือ
ผล การเรียนรู้ และ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

  ระดับ 5 -แผนการ
จัดการเรียนรู้
โดยย่อ 
-แผนการ
จัดการเรียนรู้
เต็มรูป 1 
รายวิชา 
 

-การสร้าง
แบบทดสอบ
สมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร 
-การสร้าง
แบบทดสอบการ
อ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

2. มีการประเมนิตาม
สภาพจริง 
3. มีการประเมิน
คุณภาพของเคร่ืองมือวัด
และประเมินผล        
การเรียนรู้และน าผล    
การประเมินคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้     
ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
4. เป็นแบบอย่างทีด่ี เป็น
ผู้น า เปน็พี่เลี้ยงและให้
ค าปรึกษาดา้นการวัดและ
ประเมินผล 

-เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล 
-ร่องรอยการ
บันทึกคะแนน 
-การวิเคราะห์
ข้อสอบ 
-ผลงานที่เกิด
จากการสอน 
-การส่งงาน
ฝ่ายวชิาการ
ทันตาม
ก าหนด 
 

และสื่อความ 

  1.5 การวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

1. ใช้กระบวนการวิจยัหรือ
ด าเนนิการวิจยัในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพื่อ
แก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน
โดยใช้วิธกีารที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพปญัหา
และความต้องการจ าเป็น 
2. น าผลการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช ้
3.เป็นผูน้ าและให้
ค าแนะน าในการใช้
กระบวนการวิจัยหรือ
ด าเนินการวิจยัในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ

  ระดับ 5 -รายงานวิจัย
ในชั้นเรียน 
-บันทึกหลัง
สอนฯ 
-แบบรายงาน
ผลการสอน
ซ่อมเสริม 
-รายงาน 
การวิเคราะห์
ผู้เรียนฯ 
-นวัตกรรม สื่อ 
ที่ใช้
ประกอบการ
วิจัย 

- 



13 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

แก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

2. ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
  2.1 การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

 
 
1ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัย
และมีความสุข 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิตและทักษะการ
ท างาน 
3. อบรมบ่มนสิัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ค่านยิมที่
ดีงามปลูกฝัง ความเปน็
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพฒันา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ
เกิดแรงบันดาลใจ 
5.เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
การบริหารจัดการชั้น
เรียน 

 
 
 

  
 

ระดับ 5 

 
 
-แฟ้มเอกสาร
หลักฐานการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรียน 
-แบบบนัทึก
การโฮมรูม 
-แบบบนัทึก
การคัดกรอง
นักเรียน 
-รายงานการ
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-ส าเนา ปถ.05 
-ผลงาน
นักเรียน 
-ภาพถ่าย
บรรยากาศเชิง
วิชาการ/ป้าย
นิเทศ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

  2.2 การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์
สังเคราะห์ จัดท าและใช้
สารสนเทศของผู้เรียน          
ในระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลายใน
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
3. ส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเปน็
ระบบ 
4.น าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่มบีริบท
ใกล้เคียง 
5.เป็นแบบอยา่งทีด่ ี

  ระดับ 5 -แฟ้ม 
ข้อมูลนักเรียน
ที่ปรึกษาราย
คน 
-การรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
-การวิเคราะห์
นักเรียน
รายบุคคล 
-แบบคัดกรอง
ผู้เรียน 
-รายงานการ
เยี่ยมบ้าน 
-รายงานทุน
เสมอภาค 
-รายงาน
กิจกรรมเพื่อ
สาธารณ 
ประโยชน ์
-ภาพถ่าย
กิจกรรม 

- 

 2.3 การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และ
เอกสารประจ าชั้น
เรียนหรือประจ าวิชา 

1. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศและเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
2. ใช้สารสนเทศ             
ในการเสริมสรา้ง           
และพัฒนาผู้เรียน 

  ระดับ 5 -สารสน 
เทศประจ า
ชั้น ม.3/3 
-ข้อมูล
นักเรียน
ประจ าวิชา 
(ปถ.05) 
-แบบบันทึก
ข้อมูล

- 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

3.ให้ค าปรึกษาแก่ครู           
ในสถานศึกษาด้าน        
การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
4.เป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นผู้น า 

นักเรียน
รายบุคคล 
-รายงานการ
เยี่ยมบ้าน 
-รายงานการ
สอน 
-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ฯ ต.2ก 
-สมุดรายงาน
การสอนแทน 
-เกียรติบัตร 
ภาพถ่าย 

3. ด้านการพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนา
ตนเอง 

 
 
 
1. จัดท าแผนพฒันา
ตนเองที่สอดคล้องกับ
สภาพการปฏบิัติงาน 
ความต้องการจ าเปน็     หรือ
ตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการ       ต้น
สังกัด 
2. พัฒนาตนเองตาม
แผน 
3. น าความรู้ความสามารถ        
และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ

 
 
 
 

  
 
 

ระดับ 5 

 
 
 
-แผน 
พัฒนาตนเอง 
(ID PLAN) 
-รายงานการ
ไปราชการ-
อบรม 
-แบบบนัทึก
การพัฒนา
ตนเองเป็น
รายบุคคล ID 
PLAN 
-เกียรติบัตร 
-ภาพกิจกรรม
การอบรม 
 

 
 
 
-การพัฒนา
ตนเองตาม ID 
PLAN 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับสมรรถนะ 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ก าหนด 

สมรรถนะ
ปัจจุบัน 

สมรรถนะ 
ที่สูงกว่า
เกณฑ์ 

(อธิบาย) 

หลักฐาน/
ร่องรอย 

ความต้องการ
ในการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถนะ

สูงข้ึน 
(โปรดระบุชื่อ
สมรรถนะ/ 

เรื่อง/หวัข้อ) 

มี ไม่มี 

คุณภาพผู้เรียน 
4.สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ได้จากการพฒันาตนเอง 
5.เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้น า 

   3.2 การพัฒนาวชิาชพี 1. เข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 
2. น าองค์ความรู้ที่ได้
จากการเขา้ร่วมชุมชน  การ
เรียนรูท้างวิชาชีพ     ไปใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
3. สร้างนวัตกรรม ที่ได้จาก
การเขา้ร่วมในชมุชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ 
4. สร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
5.สร้างวฒันธรรม
ทางการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
6.เป็นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อ
วงวิชาชีพ 
7.เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นผู้น า 

  ระดับ 5 -แฟ้มเอกสาร
หลักฐานการ
พัฒนาวิชาชีพ  
(PLC) 
-รายงานผล
การเข้าร่วม
อบรม PLC 
-ส าเนาการ
จัดตั้งกลุ่ม 
PLC 
-ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม PLC 
-แบบบนัทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม PLC 
-รายงาน
นวัตกรรมที่
เกิดจาก PLC 
-ภาพถ่าย 
เกียรติบัตร 

- 
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ตอนที่ 4 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN : Individual Development Plan) 

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชื่อ – สกุล นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
---------------------------------------- 

จากการประเมินตนเองแล้ว พบว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น โดยสรุปแผนการพัฒนาตนเองเรียงตามล าดับความส าคัญ สรุปดังนี้ 
 

1. แผนการพัฒนาด้วยตนเอง  
 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ/เรื่อง/หัวข้อ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 ด้านที่ 1 การจัดการเรียน
การสอน 
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านทักษะการคิด 

 
 
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิด 
-เข้ากลุ่ม PLC 

 
 
-เอกสาร/
ต ารา 
-ถาม
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน
การศึกษา 
-อินเทอร์เน็ต 

 
 

พ.ค. 63 

 
 

มี.ค. 64 

2 ด้านที่ 1 การจัดการเรียน
การสอน 
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-ศึกษาเอกสารงาน
วิชาการ 
-ศึกษารูปแบบการสร้าง
กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 
-เข้ากลุ่ม PLC 

 
 
-เอกสาร/
ต ารา 
-ถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้าน
การศึกษา 
-อินเทอร์เน็ต 

 
 

พ.ค. 63 

 
 

มี.ค. 64 
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2. แผนการพัฒนาตนเองร่วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอก  
 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ/เรื่อง/หัวข้อ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ 
ระยะเวลาในการ

พัฒนา 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 ด้านที่ 1 การจัดการเรียน
การสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
เรื่อง การทบทวนและพัฒนา
หลักสูตร 

 
 
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

 
 
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน
การศึกษา 
 

 
 

พ.ค. 63 

 
 

มี.ค. 64 

2 ด้านที่ 1 การจัดการเรียน
การสอน 
1.4 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
    1) เรื่อง การสร้าง
แบบทดสอบสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร 
   2) การสร้างแบบทดสอบ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 

 
 
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

 
 
-ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการ
จัดท า
แบบทดสอบ 

 
 

ต.ค. 63 

 
 

เม.ย. 64 

3 ด้านที่ 1 การจัดการเรียน
การสอน 
1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
เรื่อง การเขียนรายงานการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

 
 
-จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

 
 
-ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน
การศึกษา 

 
 

ต.ค. 63 

 
 

เม.ย. 64 
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3. แผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงาน  
 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ/เรื่อง/ 
หัวข้อ 

รูปแบบ/
วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 
ในการพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

เริ่มต้น สิ้นสุด สถาน 
ศึกษา 

อบจ. อปท. สถ. อ่ืนๆ 

1 ด้านที่ 1 การจัดการ
เรียนการสอน 
1.2.4 คุณภาพ
ผู้เรียนเรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านทักษะ
การคิด 

-จัดประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ 

พ.ค.63 มี.ค.64      

2 ด้านที่ 1 การจัดการ
เรียนการสอน 
1.2.3 กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ 

-จัดประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ 

พ.ค.63 มี.ค.64      

3 ด้านที่ 1 การจัดการ
เรียนการสอน 
1.1 การสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร 
เรื่อง การทบทวน
และพัฒนาหลักสูตร 

-จัดประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ 

พ.ค.63 มี.ค.64      

4 ด้านที่ 1 การจัดการ
เรียนการสอน 
1.4 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
    1) เร่ือง การสร้าง
แบบทดสอบ
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 
   2) การสร้าง
แบบทดสอบการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ 
 
 

-จัดประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ 

ต.ค.63 เม.ย.64      
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ล าดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ/เรื่อง/ 
หัวข้อ 

รูปแบบ/
วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 
ในการพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

เริ่มต้น สิ้นสุด สถาน 
ศึกษา 

อบจ. อปท. สถ. อ่ืนๆ 

5 ด้านที่ 1 การจัดการ
เรียนการสอน 
1.3 การสร้างและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
เรื่อง การเขียน
รายงานการสร้าง
และพัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

-จัดประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ 

พ.ค.63 มี.ค.64      

 
 

                       ลงชื่อ ....................................................... ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
                         ( นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส)     
                       ครู  
      ความเห็นขอหัวหน้ากลุ่มสาระ     ความเห็นของรองผู้อ านวยการ 
………………………………………..…………..……          ……………………………………………………….…… 
………………………………………………….………     ……………………………………………..…………..… 
…………………………………………………………     .……………………………………………..………….… 
 
ลงชื่อ..........................................    ลงชื่อ............................................. 
      (นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส)                    (นายสนธยา แก้วหาญ) 
                     คร ู                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 
                             ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน    
  ..........................................................................................................  
  ..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
  

   ลงชื่อ ........................................................ 
               (นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 


