
แผนการพฒันาตนเอง

โดย  ดร.สมคิด นาคขวญั

ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี



จุดประสงค์จุดประสงค์
        1.  มคีวามรู้ความเข้าใจเรื�องสมรรถนะ                 

2.  มคีวามรู้ความเข้าใจสมรรถนะหลกั 
             และสมรรถนะประจาํสายงาน 
        3. มคีวามรู้จดัทาํแผนพฒันาตนเองได้

     



“ Competency ”

  สมรรถนะ :คอื อะไร?



สํานักงานก.พ.
• สมรรถนะคอื กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
ทศันคตทิี�จาํเป็นในการทาํงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   

• 



สมรรถนะ  คอื ชุดของแบบแผน
พฤตกิรรม ความสามารถที�ผู้ปฏบิตังิาน
ควรมใีนการปฏบิัตหิน้าที�ให้ประสบ
ผลสําเร็จ

Hay  Group



บริษัทปูนซีเมนตไทย

สมรรถนะ  คอื  คุณลกัษณะความสามารถ
ที�องค์กรต้องการให้พนักงานมแีละปฏบิัตงิาน
ในความรับผดิชอบให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี



สรุป

สมรรถนะ  คอื  ความสามารถของบุคคล
ในด้านความรู้    ทกัษะ  พฤตกิรรมนิสัย

  ที�จาํเป็นต่อการปฏบิัตงิานให้ บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ



องค์ประกอบของสมรรถนะ

 1.. ความรู้ (Knowledge)
2. ทกัษะ (Skill)
3. พฤตกิรรมนิสัย (Attributes)







ผู้ริเริ�มสมรรถนะคอืใคร

 Mr. David   Meclelland
-  นักจติวทิยา  มหาวทิยาลยั Harward 
ประเทศอเมริกา
-  ปี คศ.1960 (2503)



โมเดลภูเขานํ�าแขง็  (Iceberg Model

 คอืการเปรียบเทยีบลกัษณะของบุคคล
     เหมอืนภูเขานํ�าแขง็โดยมส่ีวนที�เห็นได้ง่าย
     และพฒันาได้ง่ายคอื ส่วนที�ลอยอยู่เหนือนํ�า
     และส่วนที�มองเห็นได้ยากพฒันาได้ยาก
     คอืส่วนที�อยู่ใต้ผวินํ�า



ความเชี�ยวชาญชํานาญพเิศษในด้านต่างๆ

ความรู้สึกนึกคดิเกี�ยวกบัเอกลกัษณ์
และคุณค่าของตน

จนิตนาการ แนวโน้มวธีิคดิวธีิปฏบิัตติน
อนัเป็นไปโดยธรรมชาตขิองบุคคล

ข้อมูลความรู้ที�บุคคลมีในสาขาต่างๆ

บทบาทที�บุคคลแสดงออกต่อผู้อื�น

ความเคยชินพฤตกิรรมซํ�าๆ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ�ง

องคค์วามรู้
และ
ทกัษะต่างๆ

บทบาทที�แสดงออกต่อสังคม (social Role)

ภาพลกัษณ์ภายใน(Self Image

อุปนิสัย (Traits)

แรงผลกัดนัเบื�องตน้ ( Motive)

โมเดลภูเขานํ�าแข็ง  (Iceberg Model



องคค์วามรู้
และ
ทกัษะต่างๆ

บทบาทที�แสดงออกต่อสังคม (social Role)

ภาพลกัษณ์ภายใน(Self Image)

อุปนิสัย (Traits)

แรงผลกัดนัเบื�องตน้ ( Motive)

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของบุคคล สมรรถนะ และผลงาน

พฤติกรรม

สมรรถนะ 

ผลงาน 

สมรรถนะ 

สมรรถนะ 

สมรรถนะ 

สมรรถนะ 

1

2

3

4

5

คุณลกัษณะของบุคคล



ประเภทของสมรรถนะ

 1.. สมรรถนะหลกั (Core  Competency)
2. สมรรถนะประจาํสายงาน
    (Functional  Competency)



ความหมายของสมรรถนะหลกั
Core Competency

  สมรรถนะหลกั คอื คุณลกัษณะร่วมของ     
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกตาํแหน่ง เพื�อหล่อหลอมค่านิยม
และพฤติกรรมที�พงึประสงค์ร่วมกนั



สมรรถนะหลกั (Core  Competency)

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ� (Achievement  Motivation)

2.  การบริการที�ดี (Service  Mind)

3.  การพฒันาตนเอง (Self  Development)

4.  การทาํงานเป็นทมี (Team  Work)



1.การมุ่งผลสัมฤทธิ� (Achievement  Motivation)

 การมุ่งผลสัมฤทธิ� คอื การปฏิบัตงิานที�เป็นระบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ�หรือ ผลการปฏิบัตงิานเป็นหลกั

•1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัตงิาน

•1.2 ความสามารถในการปฏิบัตงิาน

•1.3 ผลการปฏิบัตงิาน



วธีิการ / รูปแบบการพฒันาด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ�

ที�
สมรรถนะที�จะพฒันา

วธีิการ / รูปแบบการพฒันา

ระยะเวลาในการ
พฒันา

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

ประโยชน์ที�คาดว่าจะ
ได้รับเริ�มตน้ สิ�นสุด

1
สมรรถนะหลกั
การมุ่งผลสัมฤทธิ�

1. ความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน

2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

3. ผลการปฏิบัติงาน

    

- จัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- จัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนใหผูเรียนได
ปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรมท่ี
นาสนใจทั้งทางเทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู

16 พ.ค.

2560
31 ม.ีค.

2561
โรงเรียน - ผูเรียนใหสนใจ ตั้งใจ มี

ความกระตือรือรนที่จะ
เรียนรู  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น มี
ทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามศักยภาพของ
แตละบุคคล



เป้าหมายผลสัมฤทธิ�เป้าหมายผลสัมฤทธิ�

การประเมนิ การปฏิบัติงาน



หลักการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์

1. เน้นที�วตัถุประสงค์

2. ผลงานที�สําเร็จ

3. เน้นความร่วมมอื



การปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์

ครู : แผนจดัการเรียนรู้/สื�อนวตักรรม/รายงานผล

ผู้บริหาร : แผนปฏิบัตงิาน.คู่มอืปฏิบัตงิาน/
นวตักรรม/รายงานผล



ข้อมูลที�ใช้ประเมนิการมุ่งผลสัมฤทธิ�

ครู ผู้บริหาร

1. แผนจดัการเรียนรู้

2. นวตักรรม

3. วจิยัชั�นเรียน

4. รายงานผล

1. แผนปฏิบัติ

2. คู่มือฯ

3. นวตักรรม

4. รายงานผล



2. การบริการที่ดี (Service Mind)

คอื  การจัดระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพื�อตอบสนอง

 ความต้องการของผู้รับบริการ



ผูรับบริการ

ครู : นักเรียน - ผู้ปกครองนักเรียน
ผู้บริหาร : ครู : นักเรียน - ผู้ปกครองนักเรียน - ชุมชน



ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับเร่ิมตน สิ้นสุด

2 การบริการที่ดี ไดใหบรกิารทางวิชาการแกครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรยีน
เพื่อเปนการเผยแพรผลงาน
วิชาการ

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา โรงเรียน

เกิดผลดีตอเพื่อน
รวมงานในโรงเรียน
และตางโรงเรียน เพ่ือ
นํามาพัฒนาการเรียน
การสอน

วธีิการ / รูปแบบการพฒันาด้านการบริการที�ดี



การจัดบริการ

1. ศึกษาความต้องการ : สํารวจข้อมูล
2. วางแผนปรับปรุงพฒันา : งาน/โครงการ
3. ดาํเนินการ : บันทกึการบริการ
4. ประเมนิ : สํารวจความคดิเห็น/พงึพอใจ



การบริการที่ดี

ระดบั1                เตม็ใจให้บริการ 
ระดบั2 ให้บริการตามที�ต้องการ
ระดบั3 เตม็ใจช่วยแก้ปัญหา
ระดบั4 ให้บริการได้ตามที�คาดหวงั
ระดบั5 ผู้รับบริการมคีวามประทบัใจ



ข้อมูลที�ใช้ประเมนิการจดับริการที�ดี

ครู ผู้บริหาร

1. สํารวจความต้องการ

2. บันทกึการประชุม

3. การประชาสัมพนัธ์

4. การเยี�ยมบ้าน

5. สอบถามความพงึพอใจ

1. สํารวจความต้องการ

2. แผนงาน/โครงการ

3. บันทกึการประชุม

4. การให้บริการ

5. สอบถามความพงึพอใจ



3. การพฒันาตนเอง
SELF  DEVELOPMENT

หมายถงึ การสร้างความสามารถของตนเองให้มีมากขึ�น 
และพฒันาความสามารถที�ยงัไม่ได้พฒันาของตนเองด้วย



การดาํเนินการพฒันาตนเอง
1. วเิคราะห์ตนเอง 
      - ประเมนิตนเอง  จุดเด่น  จุดด้อย

- ประเมนิสมรรถนะ
2. พฒันาตนเอง

- ทาํแผนพฒันาตนเอง
- พฒันาตนเองด้วยวธีิการต่างๆ

3. นํามาใช้พฒันางาน



วธีิการในการพฒันาตนเอง
1. เรียนรู้จากการปฏบิัติ (Action  learning)
2. พบผู้เชี�ยวชาญ (Exspert  Briefing)
3. แลกเปลี�ยนงาน (Job  Swap)
4. การสอนงาน (Coaching)
5. ศึกษาดูงาน (Field trip)



6.  พี�เลี�ยง (Mentoring)
7.  การปฏบิัตใินงาน (On the job training)
8.  ศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)
9. ตดิตามผู้มปีระสบการณ์
     (Work Shadowing)
10. มอบหมายงาน (Project Assignment)



11.  ฝึกอบรม (Training)
12.  ประชุมปฏบิัตกิาร (Workshop)
13.  การสัมมนา (Seminar)
14.  การประชุมต่างๆ   (Conference)
15. การเรียนรู้ผ่านสื�อสําเร็จรูป CD.Rom,VDO
16. การเรียนรู้ผ่านสื�อทางไกล
      (Distance  learning)



ข้อมูลที�ใช้ประเมนิการพฒันาตนเอง

1.แฟ้มสะสมผลงาน
2.แผนพฒันาตนเอง
3.ขอ้มูล หลกัฐานการเขา้อบรม ประชุม สมัมนา
4.เอกสาร งานเขียนเผยแพร่ความรู้
5.การเขา้ประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้



ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุน

จาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเริ่มตน สิ้นสุด

3 การพัฒนาตนเอง
1. ความสามารถในการ

วิเคราะหตนเอง
2. ความสามารถในการ

ใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร

3. ความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การแสวงหาความรู

4. ความสามารถในการ
ติดตามความ
เคลื่อนไหวทาง
วิชาการและวิชาชีพ

5. ความสามารถในการ
ประมวลความรูและ
การนําความรูไปใช

 

- เขารับการอบรม สัมมนา
ที่หนวยงานตนสังกัด  
หนวยงานอื่นๆจัดขึ้น

- ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบ  บุคลากร
ตนแบบเพื่อนํามาพัฒนา
ตนเอง

- แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
บุคลากรในโรงเรียน

- ศึกษาเอกสาร ผลงาน 
      ทางวิชาการจากตํารา 
      วารสาร
- สืบคนความรูทาง
      อินเตอรเนต

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

โรงเรียน ตนเองเปนผูมีคุณภาพ 
ไดรับการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นสงผลและ
เกิดประโยชนตอผูเรียน  
โรงเรียน

วธีิการ / รูปแบบการพฒันาด้านการพฒันาตนเอง



การทาํงานเป็นทมี(TEAM  WORK)

1. วางแผนการทาํงานร่วมกนั
2. รับฟังความคดิเห็น
3. ยอมรับข้อตกลง
4. ร่วมมอื ช่วยเหลอื สนับสนุน
5. เป็นผู้นํา ผู้ตาม
6. ปรับตวัให้เข้ากบัผู้อื�น
7. การเสริมแรง ให้กาํลงัใจ



ข้อมูลที�ใช้ประเมนิการทาํงานเป็นทมี

1.คาํสั�งแต่งตั�งเป็นคณะกรรมการต่างๆ
2.บนัทึกการมอบหมายงาน
3.การเป็นผูน้าํ ผูต้าม
4.ผลสาํเร็จการทาํงานเป็นทีม
5.ภาพถ่ายการเขา้ร่วมกิจกรรม



ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา
การขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ
 

เริ่มตน สิ้นสุด

4 การทํางานเปนทีม
1. ความสามารถใน

การวางแผนเพื่อ
การปฏิบัติงาน
เปนทีม

2. ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
รวมกัน

- รวมกิจกรรมท่ีเนนการ
ทํางานเปนทีม

- ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเพื่อนรวมงาน โดย
รูจักการเปนผูใหและ
ผูรับที่ดี

- มีความสามัคคีในหมู
คณะ

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

โรงเรียน เกิดความสามัคคีในหมู
คณะ สงผลใหการ
ดําเนินงานตางๆ
บรรลุผลสําเร็จ
ตลอดจนการมี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

วธีิการ / รูปแบบการพฒันาด้านการทาํงานเป็นทมี



สมรรถนะประจาํสายงาน
(Functional Competency)

คอื สมรรถนะ ที�กาํหนดเฉพาะสําหรับแต่
ละตาํแหน่ง เพื�อสนับสนุนให้บุคลากรที�
ดาํรงตาํแหน่งนั�นแสดงพฤตกิรรมที�
เหมาะสมกบัหน้าที� และส่งเสริมให้สามารถ
ปฏบิัตภิารกจิในหน้าที�ได้ดยีิ�งขึ�น



สมรรถนะประจําสายงานของครู

1. การจดัการเรียนรู้

2. การพฒันาผู้เรียน

3. การวเิคราะห์  สังเคราะห์  และการวจิยัในชั�นเรียน

4. การสร้างความร่วมมือกบัชุมชน

5. วนัิย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ



การจัดการเรียนรู้

1. ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้

2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้

 3. นําผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้



หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน

หลกัสูตรสถานศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั

สาระการเรียนรู้

คาํอธิบายรายวชิา

หน่วยการเรียนรู้

แผนจดัการเรียนรู้



1. จัดทาํหน่วยการเรียนรู้

กระบวนการจดัการเรียนรู้กระบวนการจดัการเรียนรู้

4.จัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้

3. จัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้2. ออกแบบการเรียนรู้

•ทาํความรู้จักผู้เรียน วเิคราะห์ผู้เรียน

•เลอืกวธีิสอน/รูปแบบการสอนเทคนิคการสอน

•เลอืกสื�อ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้

•เลอืกวธีิวดัและประเมนิผล

5. วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 6. พฒันา/ปรับปรุง/แก้ไข



แผนการจัดการเรียนรู้
1. ส่วนประกอบครบถ้วน
2. สอดคล้องผู้เรียน
3. เน้นกระบวนการคดิ

- นักเรียนมส่ีวนร่วม
- ใช้กระบวนการกลุ่ม

4. การวดัและประเมนิผล 

5. บันทกึผลหลงัสอน



ข้อมูลที�ใช้ประเมนิการออกแบบการเรียนรู้

1.การวเิคราะห์หลกัสูตร
2.แผนการจดัการเรียนรู้
3.บนัทึกผลหลงัสอน
4.ผลงานนกัเรียน
5.หลกัฐานการวดัและประเมินผลการสอน



ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุน

จาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

เริ่มตน สิ้นสุด

4
สมรรถนะประจําสายงาน
การจัดการเรียนรู

1. ความสามารถในการสราง
และพัฒนาหลักสูตร

2. ความสามารถในเนื้อหา
สาระที่สอน

3. ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

4. ความสามารถในการใช
และพัฒนานวัตกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อจัดการเรียนรู

           5.   ความสามารถในการวัด
                และประเมินผลการ
                เรียนรู

- เขารับการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู  การ
เขียนแผนการจัด
ประสบการณ การวัดผล
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ตนเอง

- เขารับการอบรมเกี่ยวกับ
การผลิตสื่อ การใชสื่อ
ประเภท ICT ที่หนวยงาน
จัดขึ้นทุกๆครั้ง

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

โรงเรียน ตนเองมีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมี
ความรูเรื่องการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ  การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนการ
ผลิตสื่อ การใชสื่อ ประเภท
ICT สงผลตอการจัดกิจกรรม
ใหกับผูเรียนอยางสูงสุด



2. การพฒันาผู้เรียน

1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
2. พฒันาทกัษะชีวติ  สุขภาพกาย สุขภาพจติ
3. ความเป็นประชาธิปไตย
4. ความภูมใิจในความเป็นไทย
5. การจดัระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน



ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

3. ส่งเสริมนกัเรียน

2. คดักรองนกัเรียน

4. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

5. ส่งต่อ

กลุ่มเสี�ยง / มีปัญหากลุ่มปกติ

พฤติกรรม
ดีขึ�นหรือไม่

ดีขึ�น

ไม่ดีขึ�น



ข้อมูลที�ใช้ประเมนิการพฒันาผู้เรียน

1.แผนการจดัการเรียนรู้
2.โครงการ/กิจกรรม
3.การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
4.ขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล
5.การสอนซ่อมเสริม



ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา

การขอรับ
งบประมา

ณ
สนับสนุน

จาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับเร่ิมตน สิ้นสุด

5 การพัฒนาผูเรียน
1. การปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมแกผูเรียน
2. การสงเสริมกิจกรรม

ความคิด  วิเคราะห
ผูเรียน

3. การสงเสริมทักษะและ
กระบวนการ

- จัดกิจกรรมสงเสริม 
ปลกูฝงคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามใหกับ
ผูเรียนอยูเสมอโดยการ
อบรมหนาเสาธง  
กิจกรรมโฮมรมู กิจกรรม
สุดสัปดาหการเลานิทาน
สงเสริมคุณธรรม

- สงเสรมิผูเรียนตามความ
ถนดั ความสามารถแตละ
บุคคล

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

โรงเรียน ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค มทีักษะชีวิต 
เปนที่ยอมรับของ
สังคม



 การวเิคราะห์ สังเคราะห์
และการวจิัยในชั�นเรียน 

การวเิคราะห์  หมายถงึ  การแยกแยะ
ทางความคดิ หรือทางวตัถุ ของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง
หรือเรื�องใดเรื�องหนึ�งเพื�อให้เห็นองค์ประกอบ



 การวเิคราะห์ สังเคราะห์และการวจิยั 

การสังเคราะห์  หมายถงึ  กระบวนการ หรือ
ผลของการนําเอาปัจจยัสองอย่างหรือมากกว่าที�
แยกกนัโดยเฉพาะ ความคดินํามารวมกนัเข้าเป็น
หนึ�งก่อให้เกดิสิ�งใหม่ เครื�องมอืใหม่ทางความคดิ

การวจิยั  หมายถงึ  กระบวนการค้นหา
ความรู้ความจริงที�เชื�อถอืได้



ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา

การขอรับ
งบประมาณ

สนับสนุนจาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เริ่มตน สิ้นสุด

7 การวิเคราะห  สังเคราะหและการวิจัย
ในชั้นเรียน

1. ความสามารถในการ
วิเคราะห

2. ความสามารถในการ
สังเคราะห

3. ความสามารถในการ
เขียนเอกสารทางวิชาการ

4. ความสามารถในการวิจัย

-เขารับการอบรม พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  จัดทํา
สื่อการเรียนรู เพื่อพัฒนา
คุณภาพของครูและผูเรียน
-ศึกษาเอกสาร ตําราในการ
จัดทําเอกสารทางวิชาการ
-ศึกษาผลงานตัวอยางในการ
ทําผลงานทางวิชาการ
-ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแกปญหาตลอดจนพัฒนา
ผูเรียน
 

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

โรงเรียน - ครูมีความรู
ความสามารถในการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการและวิจัยใน
ชั้นเรียนแบบงายได

- ผูเรียนไดรับการ
แกปญหาที่ถูกวิธีโดย
ครูทําการวิจัยในชั้น
เรียน

- ครูมีการทําวิจัยในชั้น
เรียนอยางตอเนื่อง



ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา
การขอรับ

งบประมาณ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเริ่มตน สิ้นสุด

8 การสรางความรวมมือกับ
ชุมชน

1. ความสามารถ
ในการนําชุมชนมามี
สวนรวมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา
2. ความสามารถใน
การเขารวมกิจกรรม
ของชุมชน

- ดําเนนิการประชุมผูปกครอง /
กรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจง
นโยบาย แนวทางการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา

- ขอความรวมมือจากชุมชนบาง
โอกาส

- เขารวมกิจกรรมของชุมชนทุกๆ
ครั้งทั้งงานประเพณีและ
กิจกรรมที่เปนประโยชน

 

ตลอดป
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

โรงเรียน - ชุมชนใหความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆที่
สถานศึกษาจัดขึน้อยาง
เต็มใจ

- ชุมชนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ผูเรียน และ
สถานศึกษาจัดขึ้น



ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการ
พัฒนา

การขอรับ
งบประมาณ
สนับสนุน

จาก
หนวยงาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เริ่มตน สิ้นสุด

9 วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1. การมีวินัย
2. การประพฤติปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางที่
ดี

3. การดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสม

4. ความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ

5. ความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ

- เขารับการอบรม
พัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรมอยางนอยป
ละ 1  ครั้ง

- ประพฤติปฏิบัติตนใน
การดํารงชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ประพฤติปฏิบัติตนใน
วิชาชีพโดยรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง โดยมีวินัยใน
ตนเอง

 

ตลอดป
การศึก
ษา

ตลอดป
การศึกษา

โรงเรียน ตนเองเปนผูที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ มีความกาวหนา
ในวิชาชีพที่สูงยิ่งๆขึ้น



ความหมายการประเมินสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะ  เปนกระบวนการตัดสิน ตีคาหา
คุณภาพของความรู  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของบุคคลที่แสดงออกทางพฤติกรรมการ
ปฏิบัติสําหรับเปนขอมูลนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ  หรือ
มาตรฐานที่กําหนด   เพ่ือดําเนินการพัฒนาบุคคลให
สอดคลองกับความตองการ และเปาหมายขององคกร



การประเมนิตนเอง

•ประเมนิสมรรถนะหลกั
•ประเมนิสมรรถนะประจาํสายงาน
•สรุป
 



ความหมายของแผนพัฒนาตนเอง

แผนพัฒนาตนเอง
(Individual  Development  Plan = ID – Plan)                     

แผนที่บุคคลไดกําหนดขึ้นเปนแนวทางในการ
เสริมสราง หรือเพิ่มพูนสมรรถนะ  คุณลักษณะ   ที่
จําเปนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมุงสู
คุณภาพ  ระดับสูง  และบรรลเุปาหมายวิชาชีพของ
ตน

    

 



ประโยชนของการประเมินสมรรถนะ

► ตรวจสอบความสามารถของตนเองวา  มีสมรรถนะการ 

   ปฏิบัติงานแตละเรื่องอยูในระดับใด

► ไดขอมูลสําหรับการพัฒนาตนเองใหเปนไปในทิศทาง       

    ที่องคกรตองการ

► สามารถจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID - Plan)  และ 

    แผนพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

    บนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อถือได



► บุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะ     พัฒนา
ตนเองใหมีพฤติกรรมการทํางานที่     พึงประสงค 
เพ่ือใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพขององคกร
► สามารถวางแผนดําเนินการพัฒนาบคุลากรได
ตรงกับความจําเปนของบคุลากร เปนรายบุคคล 

และเปนระบบ

ประโยชนของการประเมินสมรรถนะ



► มีขอมูลที่จะใชเปนแนวทางในการพิจารณา         
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดชัดเจน                
และเชื่อถือได
► เปนแนวทางพิจารณาคัดเลือก /                       
แตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงที่สอดคลอง                    
กับสมรรถนะที่มีอยู

        ประโยชนของการประเมินสมรรถนะ



ประโยชนของแผนพัฒนาตนเอง

ประโยชนของแผนพัฒนาตนเอง

 ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนมีแผน
สําหรับพัฒนาตนเองจากขอมูลที่เชื่อถือได

 ทําใหรูสมรรถนะที่ดี  และสมรรถนะทีบ่กพรอง ของ
ตน

 ทําใหการพัฒนาตนเองเกิดจากความตองการและ
ความพรอมของผูจัดทําแผนเอง



ประโยชนของแผนพัฒนาตนเอง

ประโยชนของแผนพัฒนาตนเอง (ตอ)

 ทําใหไดแนวทางสําหรับการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของตนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ

 ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง    อยาง
มีเปาหมาย

 ทําใหองคกรมีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ    และ
มีประสิทธิภาพ



“ในขณะที�เรากาํลงัค้นหาสิ�งหนึ�ง แต่เราอาจจะได้อกีสิ�งหนึ�ง

ที�น่าสนใจกว่ากไ็ด้”    (Alexander Flaming นักวทิยาศาสตร์ด้านชีววทิยา)



ดว้ยความขอบคณุ  ยนิดี  เต็มใจ

Have a Wonderful Time


