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คํานํา 

           คณะกรรมการงานประกันคุณภาพได เรียบเรียงรวบรวมการจัดทําแบบฟอรมแผนพัฒนาตนเอง 
( ID PLAN) เ พ่ือดําเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพ"แผนพัฒนาตนเอง" ( Individual Development Plan)  
หมายถึงแผนที่บุคคลกําหนดขึ้นเปนแนวทางในการเสริมสรางหรือเพ่ิมพูนสมรรถนะ คุณลักษณะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพมุงสูคุณภาพ ระดับสูงและบรรลุเปาหมายวิชาชีพของตน ประโยชนของแผนพัฒนา
ตนเอง 
 1. ทําใหบุคลากรแตละคนมีแผนสําหรับพัฒนาตนเองจากขอมูลท่ีเชื่อถือได เนื่องจากเปนขอมูลของบุคลากร
ในแตละคน 
 2. ทําใหรูสมรรถนะที่ดี และสมรรถนะที่บกพรองของตน 
 3. ทําใหการพัฒนาตนเองเกิดจากความตองการและความพรอมของผูจัดทําแผนเอง 
 4. ทําใหไดแนวทางสําหรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและ 
มีความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง 
 5. ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยางมีเปาหมาย 
 6. ทําใหองคกรมีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
          บัดนี้ไดจัดทําแบบฟอรมแผนพัฒนาตนเอง เปนท่ีเรียบรอยแลวคณะครูไดเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
ในปการศกึษา 2560 ตอไป 
 

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 

                 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
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ขั้นตอน 

การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) 

 

 

 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

คูมือการจัดทํา ID Planหลักสูตรที่จะพัฒนา และแบบฟอรมแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลออนไลน  
สามารถเขาถึงไดจากหนาเว็บไซตของโรงเรียน 

1) ศึกษาคูมือการจัดทํา ID Plan ใหเขาใจ 

    * คลิกดูคูมือการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : ID Plan  

       (โปรดอานกอนลงมือกรอกแบบฟอรม)  

2) เลือกหลักสูตรที่จะพัฒนา (แนะนําใหใชหลักสูตรที่ผานการรับรอง) 

       * คลิกดูหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

 3) กรอกขอมูลในแบบฟอรมแผนพัฒนาตนเองออนไลน 

      * กรอกแบบฟอรมแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลออนไลน คลิกที่นี่  

      (ระบบจะไมสามารถแกไขขอมูลเดิมที่ทานกรอกได แตหากกรอกหลายครั้ง 
        จะเลือกครั้งสุดทายท่ีทานทําแลวนําไปประมวลตอไป)  
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คําอธิบาย 

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

(ID PLAN) 

 

 

สมรรถนะของครู 

►บุคลากรมคีวามกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหมีพฤติกรรมการทํางานที่พึงประสงค เพ่ือใหไดผลงานที่  
มีประสิทธิภาพขององคกร 
►สามารถวางแผนดําเนนิการพัฒนาบุคลากร ไดตรงกบัความจําเปนของบุคลากรเปนรายบุคคลและเปนระบบ 
►มีขอมูลที่จะใชเปนแนวทางในการพิจารณาประเมนิผลการปฏิบตังิานของบคุลากรไดชัดเจนและเชื่อถือ

ได►เปนแนวทางพิจารณาคัดเลอืก / แตงตัง้บุคลากรใหดํารงตําแหนงที่สอดคลองกับสมรรถนะทีม่ีอย ู 
 

สมรรถนะ เปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเปนไป
ตามเกณฑ หรือการมีผลงานที่โดดเดนกวาในการทํางานหรือสถานการณนั้น สมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (Teachers and personnels competency) หมายถึ ง พฤติกรรมซึ่ ง เกิดจากการรวมความรู  
(Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation)  
ของบุคคล และสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางโดดเดน สมรรถนะ  
มีองคประกอบ 3ประการ คือ  

1.ความรู (Knowledge) 2.ทักษะ (Skills)   3.คุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes)  
 
 

สมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ  
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)  
 

 

สมรรถนะหลัก 
1.การมุงผลสมัฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

 2. การบริการที่ด ี  (Service Mind) 
3. การพัฒนาตนเอง(Self- Development)  
4. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
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สมรรถนะประจําสายงาน 
Core Competency 

 
สมรรถนะประจําสายงานเปนคุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่ทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานไดผลและ

แสดงคุณลักษณะพฤตกิรรมไดเดนชัดเปนรูปธรรม โดยเปนคุณลกัษณะเฉพาะสําหรบัสายงานคร ูคือ 
สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (Curriculum and Learning 

Management)    
 สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผูเรยีน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝง 
 สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)  
สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน (Analysis & Synthesis & 
Classroom Research)  

สมรรถนะที่ 5 ภาวะผูนําคร ู(Teacher Leadership) 
สมรรถนะที่ 6 การสรางความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรยีนรู (Relationship 
& Collaborative – Building for Learning Management) 
 

1.การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)คําจํากัดความ : ความมุงมัน่จะปฏิบตัิหนาที่ราชการใหดี
หรือใหเกินมาตรฐานที่มอียู โดยมาตรฐานนี้อาจเปน ผลการปฏบิัติงานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑวัด
ผลสัมฤทธิท์ี่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดทีอ่าจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมา 
 

ระดับท่ี 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบตัหินาที่ราชการใหด ี
• พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง 
• พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสรจ็ตามกําหนดเวลา 
• มานะ อดทน ขยันหมัน่เพียรในการทาํงาน 
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น 
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมือ่เห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัที1่ และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 
• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพ่ือใหไดผลงานที่ด ี
• ติดตาม และประเมนิผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน 
• ทํางานไดตามเปาหมายทีผู่บังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที ่
รับผิดชอบ 
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพ่ือใหไดงานท่ีม ี
คุณภาพ 
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ระดับท่ี 3 : : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถปรบัปรุงวธิกีารทํางานเพ่ือใหไดผลงานที่มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 
  • ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึน้เรว็ข้ึน มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมาก 

ขึ้น หรือทําใหผูรับบรกิารพึงพอใจมากขึ้น 
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับท่ี 4 : : แสดงสมรรถนะระดับที่3 และสามารถกาํหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพ่ือใหได
ผลงานที่โดดเดน หรอืแตกตางอยางมีนัยสําคญั 

• กําหนดเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยาก เพ่ือใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยา 
เห็นไดชัด 

• พัฒนาระบบ ขัน้ตอน วิธกีารทํางาน เพ่ือใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางที่ไม 
เคยมผีูใดทําไดมากอน 
ระดับท่ี 5 : : แสดงสมรรถนะระดับที่4 และกลาตัดสนิใจแมวาการตดัสนิใจนั้นจะมคีวามเสี่ยง เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ 

• ตัดสนิใจไดโดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชดัเจนและดําเนินการเพ่ือให 
ภาครัฐและประชาชนไดประโยชนสูงสดุ 
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพ่ือใหไดประโยชนสูงสดุตอภาร 
กิจของหนวยงานตามท่ีวางแผนไว 
 

2. การบริการท่ีด(ีService Mind)คือ ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอ 
ประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของความหมายบริการที่ดีหมายถึง ความมุงมั่น ความตั้งใจ 
และความพยายามที่จะใหบริการแกผูขอรับบริการจากงานในหนาที่ราชการของตนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่
ตนเองสามารถที่จะให บริการได บริการที่ดีจึงเป นการกระทําโดยไม เลือกกลุ มเป าหมายไม ว าจะ 
เป นประชาชนผูมาติดตอ ขาราชการทั้งในสังกัดเดียวกันหรือตางสังกัด หรือหนวยงานที่ติดตอขอรับบริการ  
เปนการใหบริการในหลายรูปแบบซึ่งเกิดจากจิตสํานึกของผูใหบริการและจิตสํานึกของความเปนขาราชการที่ดี 

ระดับท่ี 1 : สามารถใหบรกิารที่ผูรับบรกิารตองการไดดวยความเตม็ใจ 
• ใหการบริการทีเ่ปนมิตร สุภาพ 

 • ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 
• แจงใหผูรับบรกิารทราบความคบืหนาในการดําเนินเรือ่งหรอืขัน้ตอนงานตางๆ ที ่
ใหบริการอยู 
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือใหผูรับบริการได 
รับบรกิารทีต่อเนื่องและรวดเรว็ 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
• รับเปนธรุะ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเรว็  
ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ 
• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไป 
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึน 
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ระดับท่ี 3 : : แสดงสมรรถนะระดับที่2 และใหบริการทีเ่กินความคาดหวงั แมตองใชเวลาหรือความ
พยายามอยางมาก 

• ใหเวลาแกผูรับบรกิารเปนพิเศษ เพ่ือชวยแกปญหาใหแกผูรับบรกิาร 
 • ใหขอมูล ขาวสาร ที่เก่ียวของกับงานที่กําลังใหบริการอยูซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ  

แมวาผูรับบรกิารจะไมไดถามถึง หรอืไมทราบมากอน 
• นําเสนอวธิกีารในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสดุ 

ระดับท่ี 4 : : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเขาใจและใหบริการทีต่รงตามความตองการทีแ่ทจริงของ 
ผูรับบริการได 
  • เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธกีารตางๆ เพ่ือใหบริการไดตรงตามความตองการ 
ที่แทจริงของผูรับบริการ 

• ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ 
ที่แทจริงของผูรับบริการ 

ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และใหบริการทีเ่ปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบรกิาร 
• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธหีรอืขั้นตอนการให

บริการ เพ่ือประโยชนสูงสดุของผูรับบรกิาร 
 • เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสนิใจที่ผูรับบริการไววางใจ 
• สามารถใหความเห็นทีแ่ตกตางจากวิธีการ หรอืขั้นตอนท่ีผูรับบริการตองการให 
สอดคลองกับความจําเปนปญหา โอกาส เพ่ือเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบรกิาร 

 

3. การพัฒนาตนเอง(Self- Development)คือ ความสนใจใฝรูสั่งสมความรูความสามารถของตนในการ
ปฏิบัตหินาที่ราชการดวยการศึกษาคนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิง
วิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสมัฤทธิ ์

ระดับท่ี 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวของ 
 • ศึกษาหาความรูสนใจเทคโนโลยแีละองคความรูใหมๆในสาขาอาชีพของตน 
• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึน้ 
 • ติดตามเทคโนโลยีและความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะ 
เปนประโยชนตอการปฏิบติัราชการ 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดบัที ่1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ  ในสาขาอาชีพ
ของตน 

 • รอบรูในเทคโนโลยีหรอืองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือทีเ่ก่ียวของซึง่อาจม ี
ผลกระทบตอการปฏิบัตหินาที่ราชการของตน 
 • รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง 

ระดับท่ี 3 :แสดงสมรรถนะระดบัที2่ และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาปรบัใช
กับการปฏิบตัิหนาที่ราชการ 
 • สามารถนําวิชาการความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัตหินาทีร่าชการได 

• สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยใีหมมาใชในการปฏิบัตหินาที่ราชการได 
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ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดบัที3่ และศกึษาพัฒนาตนเองใหมีความรูและความเชี่ยวชาญในงาน
มากขึน้ ทั้งในเชงิลึก และเชงิกวางอยางตอเนื่อง 

 • มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไป
ปรับใชไดอยางกวางขวาง 

• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศนเพ่ือการปฏิบติังานใน
อนาคต 
ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการที่เนนความ

เชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ 
การแสดงความสนใจใฝรู ไมวาจะดวยวิธีการเขารวมการฝกอบรม ผูเขารวมรับฟงการประชุมทาง

วิชาการ การอานเอกสารทางวิชาการหรือแสวงหาความรูหรือวิทยาการใหมๆ  ก็อาจเปนพฤติกรรมบงชี้ของการ
แสดงความเปนผูสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของผูรับการประเมนิไดนอกจากที่กลาวมาแลว สวนราชการ
ยังอาจเพิ่มพฤติกรรมบงชี้ที่เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอีก 

 
4. การทาํงานเปนทีม (Teamwork)คําจํากัดความ: ความตั้งใจที่จะทาํงานรวมกบัผูอ่ืน เปนสวนหนึง่ของทีม 
หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัตมีิฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหวัหนาทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมระดับสมรรถนะรายการสมรรถนะและ
พฤติกรรมบงชี ้

ระดับท่ี 1 : ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ 
 • สนับสนนุการตดัสนิใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย 
       • รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดาํเนินงานของตนในทีม 

                            • ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม 
ระดับท่ี 2 :แสดงสมรรถนะระดบัที ่1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน 

      • สรางสัมพันธเขากับผูอื่นในกลุมไดด ี 
     • ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยด ี
• กลาวถงึเพ่ือนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศกัยภาพของเพ่ือน 
รวมทมีทั้งตอหนาและลบัหลัง 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2  และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม 
 • รับฟงความเหน็ของสมาชกิในทีม และเตม็ใจเรียนรูจากผูอื่น 
 • ตัดสนิใจหรือวางแผนงานรวมกันในทมีจากความคดิเหน็ของเพ่ือนรวมทีม 
 • ประสานและสงเสริมสัมพนัธภาพอันดีในทมีเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสนับสนุนชวยเหลือเพ่ือนรวมทีม เพ่ือใหงานประสบ
ความสาํเรจ็ 

• ยกยองและใหกําลังใจเพ่ือนรวมทีมอยางจรงิใจ 
• ใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกเพ่ือนรวมทมีแมไมมีการรองขอ 
• รักษามติรภาพอันดีกบัเพ่ือนรวมทีม เพ่ือชวยเหลือกนัในวาระตางๆใหงานสาํเร็จ 
 

 ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และสามารถนําะสามารถนําทีมใหปฏิบัตภิารกิจใหไดผลสําเร็จ 
   •เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน 

• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทมี 
• ประสานสัมพันธสรางขวัญกําลังใจของทีมเพ่ือปฏบิัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 

 
สมรรถนะท่ี 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity)หมายถงึการ
ประพฤติปฏิบตัตินถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เปนแบบอยางทีดี่แกผูเรียน 
และสังคม เพ่ือสรางความศรัทธาในวิชาชีพคร ู
 1. ความรักและศรัทธา ในวชิาชีพ 
  1. สนับสนุน และเขารวมกจิกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  2. เสียสละ อุทศิตนเพ่ือประโยชนตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดขีององคกรวชิาชีพ 
  3. ยกยอง ชื่นชมบุคคลทีป่ระสบความสาํเร็จในวิชาชีพ 
  4. ยึดมั่นในอุดมการณของวชิาชีพ ปกปองเกียรติและศกัดิ์ศรีของวิชาชีพ 
 2. มีวนิัย และความรับผดิชอบในวิชาชีพ 
  1. ซื่อสตัยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจาย และใชทรัพยากรอยางประหยัด 
  2. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั และวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 
  3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ และมุงมั่นพฒันาการประกอบวิชาชีพใหกาวหนา 

  4. ยอมรับผลอนัเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตนเองและหาแนวทางแกไขปญหา  
        อุปสรรค 

 3. การดํารงชีวติอยางเหมาะสม  
  1. ปฏิบัตติน/ดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับ      
              สถานะของตน 

2. รักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมดิสิทธขิองผูอื่น 
  3. เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอืน่ 
 4. การประพฤติปฏิบัตติน เปนแบบอยางที่ด ี
  1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ และสถานการณ 
  2. มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียน เพ่ือนรวมงาน และผูรับบริการ 

  3. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพ่ือใหการปฏบิัติงานบรรลผุลสําเร็จ  
  4. เปนแบบอยางทีด่ใีนการสงเสริมผูอ่ืนใหปฏบิัตตินตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครู และพัฒนาจนเปนที่ยอมรับ 
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สมรรถนะประจําสายงาน 

 (Functional Competency) 

 

สมรรถนะท่ี 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู(Curriculum and Learning Management)  
หมายถงึ ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสตูรการออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ 
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ใชและพัฒนาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยแีละการวดั ประเมินผล การเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลสูงสุด 

1.1. การสรางและพัฒนาหลักสูตร 
1. จัดทําฐานขอมูลเพ่ืออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
2. ใชรูปแบบ/เทคนิควิธกีารสอนอยางหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียน 
4. ใชหลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมคีวามสุข และพัฒนา

อยางเตม็ศักยภาพ 
5.ใชแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนในการจัดการเรียนรู 
6. พัฒนาเครือขายการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และชมุชน 

1.2. ความรู ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู 
1. กําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการวิเคราะห สงัเคราะห ประยุกต ริเริม่เหมาะสม 

 กับสาระการเรียนรู ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียนเปนรายบุคคล  
2. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูอยางหลากหลายเหมาะสมสอดคลองกบัวัย และความตองการ

ของผูเรียน และชุมชน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรยีนรู การจดักิจกรรมและการ

ประเมินผลการเรียนรู 
4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยบรูณาการอยางสอดคลองเชื่อมโยงกัน 
5. มีการนําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรู และปรับใชตามสถานการณ 

 อยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง 
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรูเพ่ือนําไปใชปรับปรุง/พัฒนา 

1.3. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
1. จัดทําฐานขอมูลเพ่ืออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
2. ใชรูปแบบ/เทคนิควิธกีารสอนอยางหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาเตม็ตามศกัยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสรมิคุณลกัษณะอนัพึงประสงคและสมรรถนะของ

ผูเรียน 
4. ใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูอยางมคีวามสุข และพัฒนา

อยางเตม็ศักยภาพ 
5.ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู 
6. พัฒนาเครือขายการเรียนรูระหวางโรงเรียนกบัผูปกครอง และชุมชน 
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1.4. การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรยีนรู 
 1. ใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา

และกิจกรรมการเรียนรู 
2. สืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
3. ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ/นวตักรรมทีใ่ชในการจัดการเรียนรู 

1.5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1.ออกแบบวธิกีารวดัและประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม 

 การเรียนรู และผูเรียน 
2. สรางและนําเครื่องมือวดัและประเมินผลไปใชอยางถกูตองเหมาะสม 
3. วัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจรงิ 
4. นําผลการประเมินการเรยีนรูมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะท่ี 2 การพัฒนาผูเรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ สขุภาพกาย และสุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
ความเปนไทย การจดัระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

2.1 การปลกูฝงคณุธรรม จริยธรรมใหแกผูเรยีน 
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูในชัน้เรียน 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรม 
3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรยีน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวติ และสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเรียน  
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการดแูลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน การอยูรวมกันใน

สังคมอยางมีความสขุ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
2.3 การปลกูฝงความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทยใหกับผูเรียน 

1. สอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภมูิใจในความเปนไทย ใหแกผูเรียน 
2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย 

2.4 การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1. ใหผูเรียน คณะครูผูสอน และผูปกครองมีสวนรวมในดูแลชวยเหลือนกัเรียนรายบคุคล 
2. นําขอมูลนกัเรียนไปใชชวยเหลือ/พัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียนรูและปรับพฤติกรรม 

 เปนรายบคุคล 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือปองกันแกไขปญหา และสงเสรมิพัฒนาผูเรียนใหแกนกัเรียนอยางทั่วถงึ 
4. สงเสริมใหผูเรียนปฏิบตัิตนอยางเหมาะสมกับคานยิมที่ดีงาม  
5. ดูแล ชวยเหลือ ผูเรียนทกุคนอยางทั่วถึง ทันการณ 
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สมรรถนะท่ี 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน(Classroom Management)หมายถงึ การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู การจัดทาํขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชัน้เรียน/ประจําวิชา การกํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/
รายวชิา เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสขุ และความปลอดภัยของผูเรียน  

3.1. จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรยีนรูความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน 
1. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
2. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกบัผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 
3. ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัยอยูเสมอ 

3.2. จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา 
1. จัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบคุคลและเอกสารประจําชัน้เรียนอยางถูกตอง

ครบถวน เปนปจจุบัน 
2. นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

3.3. กํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวชิา 
1. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในชั้นเรียน 

     2. แกปญหา/พัฒนานักเรียนดานระเบียบวนิัยโดยการสรางวนิัยเชิงบวกในชั้นเรยีน 
    3. ประเมนิการกํากับดูแลชั้นเรียน และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา 

สมรรถนะท่ี 4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพฒันาผูเรียน (Analysis & Synthesis & 
Classroom Research) หมายถงึความสามารถในการทําความเขาใจ แยกประเดน็เปนสวนยอย รวบรวม 
ประมวลหาขอสรุปอยางมรีะบบและนําไปใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะหองคกรหรอื
งานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา เพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ 

1. การวิเคราะห  
1. สํารวจปญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
ผูเรียน 
2. วิเคราะหสาเหตุของปญหาเก่ียวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือกําหนด 
ทางเลือกในการแกไขปญหาระบุสภาพปจจบุัน 
3. มีการวิเคราะหจุดเดน จดุดอย อุปสรรคและโอกาสความสําเร็จของการวิจัยเพ่ือ 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

2. การสังเคราะห 
1. รวบรวม จําแนกและจัดกลุมของสภาพปญหาของผูเรยีน แนวคดิทฤษฎีและวิธีการ

แกไขปญหาเพ่ือสะดวกตอการนําไปใช 
2. มีการประมวลผลหรอืสรุปขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาใน

ชั้นเรียนโดยใชขอมูลรอบดาน 
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3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
          1. จัดทําแผนการวิจัย และดําเนินกระบวนการวิจัย อยางเปนระบบตามแผนดําเนินกา 

    วิจัยท่ีกําหนดไว 
  2. ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิจัยอยางเปนระบบ 

   3. มีการนาํผลการวิจัยไปประยกุตใชในกรณศีกึษาอืน่ ๆ ที่มีบรบิทของปญหาทีค่ลายคลึงกัน 
 

สมรรถนะท่ี 5 ภาวะผูนาํครู (Teacher Leadership) หมายถึงคณุลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึง
ความเกี่ยวของสมัพันธสวนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกนัและกันทั้งภายในและภายนอกหองเรียนโดย
ปราศจากการใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศกึษา กอใหเกิดพลังแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจดั 
การเรียนรูใหมีคุณภาพ 

1. วุฒิภาวะความเปนผูใหญที่เหมาะสมกบัความเปนคร ู(Adult Development) 
 1. พิจารณาทบทวน ประเมนิตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกตอผูเรียนและผูอื่น และ 
 มีความรับผดิชอบตอตนเองและสวนรวม 

2. เห็นคุณคา ใหความสําคญัในความคดิเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอื่น 
3. กระตุนจงูใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผูอื่นใหมีความผูกพนัและมุงม่ันตอ 

เปาหมายในการทํางานรวมกัน 
2. การสนทนาอยางสรางสรรค (Dialogue) 
 1. มีปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอื่น 

 โดยมุงเนนไปที่การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 
2. มีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถาม เปดใจกวาง ยืดหยุน ยอมรบัทัศนะที ่
หลากหลาย ของผูอื่น เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏบิัติงาน 
3. สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพใหมๆ ที่สรางความทาทายในการสนทนาอยาง 
สรางสรรคกบัผูอื่น 

3. การเปนบุคคลแหงการเปลี่ยนแปลง (Change Agency) 
 1. ใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจบุัน โดยมีการวางแผนอยางมวีิสัยทัศนซึง่  
 เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพนัธกิจของโรงเรียนรวมกับผูอ่ืน  

2. ริเริ่มการปฏิบตัิที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวตักรรม 
 3. กระตุนผูอ่ืนใหมีการเรียนรูและความรวมมอืในวงกวางเพ่ือพัฒนาผูเรียน สถานศกึษา  
 และวิชาชีพ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนภายใตระบบ/ขัน้ตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 
4. การปฏบิัตงิานอยางไตรตรอง(Reflective Practice) 

1. พิจารณาไตรตรองความสอดคลองระหวางการเรยีนรูของนักเรียน และการจัดการเรียนรู 
2. สนับสนุนความคิดริเริม่ซึง่เกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพ่ือนรวมงาน และมีสวนรวม 
 ในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ  
3. ใชเทคนิควธิีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมนิการปฏบิตัิงานของตนเอง และ 
 ผลการดําเนินงานสถานศึกษา  
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5. การมุงพัฒนาผลสัมฤทธิผู์เรียน (Concern for improving pupil achievement) 

1. กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูทีท่าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง 
 และปฏิบตัใิหบรรลผุลสาํเรจ็ได 

2. ใหขอมูลและขอคดิเห็นรอบดานของผูเรียนตอผูปกครองและผูเรียนอยางเปนระบบ  
3. ยอมรับขอมูลปอนกลับเกีย่วกับความคาดหวังดานการเรียนรูของผูเรียนจากผูปกครอง 

 
4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบตัิงานของตนเองใหเอ้ือตอการพัฒนาผลสมัฤทธิผู์เรียน 
5. ตรวจสอบขอมูลการประเมินผูเรยีนอยางรอบดาน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองคความรู 

 ตางๆ และนําไปใชในการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ผูเรียนอยางเปนระบบ 
 

สมรรถนะท่ี 6 การสรางความสัมพันธและความรวมมอืกับชมุชนเพื่อการจัดการเรียนรู (Relationship 
&Collaborative – Building for Learning Management) หมายถึง การประสานความรวมมือ สราง

ความสมัพันธที่ด ีและเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอืน่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนนุ 
สงเสริมการจัดการเรียนรู 

1. การสรางความสัมพันธและความรวมมอืกับชมุชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 
1. กําหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี และความรวมมือกับชุมชน 
2. ประสานใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสถานศกึษา 
3. ใหความรวมมอืในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
4. จัดกิจกรรมที่เสรมิสราง ความสมัพันธและความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ 

 องคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือการจัดการเรยีนรู 
2. การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการเรียนรู 

สรางเครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้งภาครฐัและ 
 เอกชน เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 

 

 

                                                               รวบรวมเรียบเรียงโดยครูมาริษา  สิงหกา 

 

สุภาษิตจีน เวลาเปลี่ยน  สังคมเปลีย่น 

สังคมเปลี่ยน  คนตองเปลีย่น 

ถาคนไมเปลี่ยนตองเปลี่ยนคน 
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เว็บไซตที่เกีย่วของกับนโยบาย 

การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) 

 

 

เว็บไซต : http://hrd.obec.go.th/index1.html 

 

 

EW ประกาศสําหรบัผูเสนอหลักสูตรที่ไดรบัการรับรองสถาบนัคุรุพัฒนา 
(ตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตร) 
 
กําหนดใหเปดตรวจสอบและสงคํารองแกไขขอมูล 
เปดระบบ วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ปดระบบ วันจนัทรที ่29 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. 
 
ตรวจสอบรายการหลักสตูร คลิก 

หมายเหต ุ: เวลาอาจมีความปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม : การอบรมพัฒนาคร ูตองชวงปดเทอมหรือ เสาร 
อาทิตย เทานั้น : 10,000 บาท/คน/ปงบประมาณ 2560 (1ต.ค.59 - 30ก.ย. 60) 
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ขั้นตอนการกรอกแบบฟอรม 
ขอมูลแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลออนไลน 

 

ขัน้ตอนท่ี 1  เขาสูเว็บไซตโรงเรียนพะเยาพิทยาคม http://www.ppk.ac.th 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2คลิกท่ีปุม  ทางดานซายมือของเว็บไซต 

 

 

คลิกที่นี ่
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ขัน้ตอนท่ี 3จะปรากฏหนาจอดังภาพ คลิกอานคูมือการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล   

 

ขัน้ตอนท่ี 4จะปรากฏหนาจอคูมือการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลดังภาพ  

 

คลิกอาน

คูมือ 
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ขัน้ตอนท่ี 5คลิกแบบฟอรมกรอกขอมูลแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลออนไลน ดังภาพ  

 

ขัน้ตอนท่ี 6จะปรากฏหนาจอใหกรอกขอมูลตามแบบฟอรมใหครบท้ัง 3 ตอน ดังภาพ  

 

คลิก

แบบฟอรม

กรอก

ขอมูล 
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ขัน้ตอนท่ี 7 ขั้นตอนสุดทายจะปรากฏหนาจอใหกดปุม สง หรือ ปุม Submit  

                          ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลให เปนอันสิ้นสุดการกรอกขอมูล 

 

ขัน้ตอนท่ี 8 ถาหากตองการพิมพ (Print) ออกกระดาษ กอนกดปุมสง ใหพิมพแตละหนาทั้ง 3 ตอน 

         โดยคลิกปุมกลับ หรือ Back เพื่อยอนกลับไปดูหรือส่ัง Print หนาที่แลว และคลิกปุม ถัดไป 

                 หรือ Next เพื่อดูหรือสั่ง Print หนาถัดไป โดยกดปุม Ctrl+P หรือคลิกขวาที่เมาส แลวกดปุมพิมพ   

 

คลิกสง

แบบฟอรม 

คลิกส่ัง

พิมพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมขอมูล 

แผนพฒันาตนเองรายบุคคลออนไลน 
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ตัวอยางสวนท่ี 1 
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ตัวอยางสวนท่ี  1 (ตอ) 
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ตัวอยางสวนท่ี 2 
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ตัวอยางสวนท่ี 2 (ตอ) 

 

ตอนท่ี 3 
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23 

 

ตอนท่ี 3 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
จัดทําแผนพฒันาตนเองรายบุคคล 

(Individual Development Plan : ID Plan) 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


