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ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
 

โรงเรียนบ้านตาลวก 
เครือข่ายการจัดการศึกษา โคกกลางจกีแดก 

อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร ์
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แผนพัฒนาตนเอง 
( ID – Plan ) 

 
1.  ชื่อ มัลลิกา ชื่อสกุล ใจฉวะ 

2. ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ - 

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

4. เงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 16,190  บาท 

5. โรงเรียน/หน่วยงาน โรงเรียนบ้านตาลวก 

6. งานที่รับผิดชอบ 

6.1 กลุ่มสาระที่สอน รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 

สอน ประจ าชั้น ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 

6.2  งานที่ได้รับมอบหมาย  

6.2.1 งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

 - เป็นครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที ่1 สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 - เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และภาษาอังกฤษ และเป็นผู้ช่วยกลุ่ม

บริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป 

 - งานเกณฑ์เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ/การบริการ 

 - เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบเกณฑ์

การศึกษาภาคบังคับ และงานข้อมูลโรงเรียน O-BEC/SMIS 

 - งานการจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับ การจ าหน่ายและการย้ายนักเรียน 

 - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา 

 - ร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนและกีฬา 

 - งานแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 - งานน านักเรียนไปศึกษาดูงานและเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 

 - งานประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน 

 - งานควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน 

 - งานกิจการนักเรียนและบริการต่างๆ 

 - หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุด 3 ดี 

 - งานบริการห้องสมุดและจัดมุมค้นคว้าในห้องสมุด 

 



- งานจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ครู  

และประชาชนทั่วไป  

- งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรม

ขับเคลื่อนเป็นระยะ 

- ผู้ช่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ธนาคารความดี 

- งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีใน

ท้องถิ่น 

- งานประกวดมารยาทไทย และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

- ส ารวจความต้องการและให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน 

 - งานด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

                     พอเพียง 

 - งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 - งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 - งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชการ 

 - การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 - งานวัดผลและประเมินผล 

 - งานรายงานผลการจัดการศึกษา  

 - รบัผิดชอบและประสานงานกับบ้านศรีสัมพันธ์ (ประสานงานกับชุมชน) 

 - งานวางแผนงบประมาณและการเงิน 

 - จัดตั้งงบประมาณหรือจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร 

 - ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆตามที่ได้รับจัดสรร 

- พิจารณาน าเสนอเพ่ือขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- บริหารเงินทั้งในและนอกงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ 

- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา 

- การรับเงิน เก็บเงิน รักษาเงินได้ตามความต้องการของสถานศึกษาและตาม 

ระเบียบของทางราชการ 

- การจัดท าบัญชีการเงิน และรายงานทางการเงิน 

 

 



6.2.2 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานพิเศษ 

 - รับผิดชอบห้องการเงิน 

 - รับผิดชอบห้องตัดผม 

 - รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 

 - รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้สวนกก 

 - รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้สวนป่า เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

 - รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้สวนป่าสิริกิติ์ 80 พรรษาในชุมชน  

 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

6.3  ความสามารถพิเศษ  

 - การจัดวางระบบการพัฒนางานห้องสมุด 

 - การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 

     7.  ผลการประเมินสมรรถนะ/มาตรฐานความรู้ 

 7.1  ประเมินสมรรถนะหลัก ( 5 สมรรถนะ จัดกลุ่ม 3 ระดับ คือ สูง/ปานกลาง/ ควรปรับปรุง) 

  1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  ระดับคุณภาพ 4.44 

  2)  การบริการที่ดี    ระดับคุณภาพ 4.57 

  3)  การพัฒนาตนเอง    ระดับคุณภาพ 4.28 

  4)  การท างานเป็นทีม    ระดับคุณภาพ 4.37 

  5)  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ระดับคุณภาพ 4.70 

7.2  สมรรถนะประจ าสายงาน ( 6 สมรรถนะ จัดกลุ่ม 3 ระดับ คือ สูง/ปานกลาง/ ควรปรับปรุง) 

1)  การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   ระดับคุณภาพ 2.91 

2)  การพัฒนาผู้เรียน      ระดับคุณภาพ 4.27 

3)  การบริหารจัดการชั้นเรียน     ระดับคุณภาพ 4.50 

4)  การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยสื่อ   ระดับคุณภาพ 3.50 

5)  ภาวะผู้น าครู       ระดับคุณภาพ 4.58 

6)  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ระดับคุณภาพ 3.00 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
สมรรถนะหลัก ( Core  Competency ) 
000. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏบิัติงาน 
001. การบริการที่ด ี
002. การพัฒนาตนเอง 
003.  การท างานเป็นทีม 
004.  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.44 
4.57 
4.28 
4.37 
4.70 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

สมรรถนะประจ าสายงาน( Functional  Competency )   



001.  การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 
002.  การพัฒนาผู้เรียน 
003.  การบริหารจัดการชั้นเรยีน 
004.  กาวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 
005.  ภาวะผู้น าคร ู
006.  การสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

2.91 
4.27 
4.50 
3.50 
4.58 
3.00 

ควรปรับปรุง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

 
 การให้คะแนนและแปลผลการประเมินสมรรถนะ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
4.01 – 5.00 สูง 
3.01 – 4.00 ปานกลาง 

ตั้งแต่ 3.00  ลงมา ควรปรับปรุง 
 

สรุปผล 
  สมรรถนะระดับคณุภาพสูง   จ านวน  5   สมรรถนะ 
  สมรรถนะระดับคณุภาพปานกลาง  จ านวน  5   สมรรถนะ 
  สมรรถนะระดับคณุภาพควรปรับปรุง  จ านวน 1   สมรรถนะ 

7.3  มาตรฐานความรู้ตามกลุ่มสาระจากการทดสอบ 

  ผลการสอบ  ระดับต้น 

      ระดับกลาง 

      ระดับสูง ( Master  Teacher ) 

8.   การพัฒนาตามสมรรถนะหลังจากการประเมินตามข้อ 7.1 , 7.2 , 7.3 

 8.1  ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2557 

ที ่ รายการที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะท่ีพัฒนา 
ระยะเวลา 

วัน /เดือน/ ปี 
หน่วยงานที่จัด 

1 

ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย

สอดคล้องกับวัย ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

การบริหารจัดการ

หลักสตูรและการจัดการ

เรียนรู ้

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน 

2 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนด

กิจกรรมและการประเมินผลการเรยีนรู้ 

การบริหารจัดการ

หลักสตูรและการจัดการ

เรียนรู ้

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน 

3 

ใช้หลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

ความสุขและพัฒนาเตม็ศักยภาพ 

การบริหารจัดการ

หลักสตูรและการจัดการ

เรียนรู ้

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน 

4 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา 

ข้อตกลงในช้ันเรียน 

การบริหารจัดการชั้นเรยีน 
ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน 



ที ่ รายการที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะท่ีพัฒนา 
ระยะเวลา 

วัน /เดือน/ ปี 
หน่วยงานที่จัด 

5 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญช์าวบ้านหรือภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่นเข้ามามสี่วนร่วม 

การสร้างความสมัพันธ์

และความร่วมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรยีนรู ้

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน 

6 

มีการเปดิโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียของ

สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

จดัการศึกษา 

การสร้างความสมัพันธ์

และความร่วมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรยีนรู ้

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน 

 

8.2  แผนพัฒนาตนเองในอนาคต  ( ID – Plan )  ถึง ปี 2560 

อันดับ

ความส าคัญ 

สมรรถนะท่ี 

จะพัฒนา 

วิธีการ รูปแบบ

การพัฒนา 

ระยะเวลา 

ในการพัฒนา 

หน่วยงาน 

(ที่จัดงาน) 

ประโยชน์ที่ 

คาดว่าจะได้รับ 

7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ค้นคว้าเกี่ยวกับ

รูปแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2557-

2558 

โรงเรียน - ผู้เรียนสนใจ ตั้งใจ 

อยากจะเรยีนรู้ มี

ทักษะในการปฏิบัติ

กิจกรรมและมี

ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

9 การบริการที่ดี ให้บริการแก่ผูม้า

ขอรับการบริการ 

อย่างเต็ม

ความสามารถ และ

ไม่ลา่ช้า 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์จากการมา

ติดต่อขอรับบริการ 

และเกดิความรวดเร็ว

ในการให้บริการ 

5 การพัฒนาตนเอง 
- ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาส
พัฒนาตนเองด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย 
- มีการสรา้งเครือข่ายการ
เรียนรูเ้พื่อการพัฒนาตนเอง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

-เข้ารับการอบรม 

สัมมนาท่ีหน่วยงาน

ต้นสังกัด  

หน่วยงานอ่ืนๆจัด

ขึ้น 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับบุคลากรใน

โรงเรียนและนอก

โรงเรียน 

-ศึกษาเอกสาร 

จากต ารา วารสาร 

-สืบค้นจาก

อินเตอร์เนต็ 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน/

ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

ตนเองเป็นบุคคลทีม่ี

คุณภาพ ได้รับการ

พัฒนาไปในทิศทางที่ดี

ขึ้นส่งผลและเกดิ

ประโยชน์ต่อผู้เรียน  

โรงเรียน 



6 การท างานเป็นทีม 
-ทักษะในการท างานร่วมกับ
บุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และใน
ทุกสถานการณ ์
 

-ร่วมกิจกรรมที่เน้น

การท างานเป็นทีม 

-ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของเพื่อน

ร่วมงาน โดยรู้จัก

การเป็นผู้ให้และ

ผู้รับที่ด ี

 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน เกิดความสามัคคีในหมู่

คณะ ส่งผลให้การ

ด าเนินงานต่างๆ

บรรลผุลส าเร็จ

ตลอดจนการมี

ความสุขในการ

ปฏิบัติงาน 

11 จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

-จัดกิจกรรม

ส่งเสริม ปลูกฝัง

คุณธรรม จรยิธรรม

ที่ดีงามให้กับ

ผู้เรยีนอยู่เสมอ 

โดยการอบรมหน้า

เสาธง  กิจกรรม

โฮมรูม กิจกรรมสุด

สัปดาห์การเล่า

นิทานส่งเสรมิ

คุณธรรม 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน ผู้เรยีนมีคณุธรรม 

จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ มีทักษะชีวิต 

เป็นที่ยอมรับของ

สังคม 

1 การบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
- การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมและการประเมินผล
การเรยีนรู ้
- การใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย และ
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู ้
- การใช้หลักจิตวิทยาในการ
จัดการเรียนการสอน 

-เข้ารับการอบรม 

สัมมนา  ศึกษาดู

งาน ศึกษาเอกสาร

เกี่ยวกับหลักสูตร  

การออกแบบการ

เรียนรู้   

- เปิดโอกาสให้

ผู้เรยีนมีส่วนร่วมใน

การก าหนด

กิจกรรมการเรียนรู ้

-เข้ารับการอบรม

เกี่ยวกับการผลิต

สื่อ การใช้สื่อ

ประเภท CAI ที่

หน่วยงานจัดขึ้น

ทุกๆครั้ง 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน / 

หน่วยงานต้น

สังกัด 

ตนเองมีความสามารถ

ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยมีความรู้

เรื่องการเขียนแผนการ

จัดประสบการณ์  การ

วัดผลประเมินผล 

ตลอดจนการผลิตสื่อ 

การใช้สื่อ ประเภท 

CAI ส่งผลต่อการจัด

กิจกรรมให้กับผู้เรียน

อย่างสูงสุด 



4 การพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
รายบุคคล 

- ให้ผู้ปกครองเข้า

ร่วมประชุมเพื่อ

ก าหนดแนว

ทางการพัฒนาและ

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

- จัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้

เกิดทักษะด้าน

ต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน ผู้เรยีนไดร้ับการ

พัฒนา และได้รับการ

ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ

เป็นรายบุคคล 

8 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
เอกสารประจ าช้ันเรียน
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
- น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรยีนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

-จัดมุม

ประสบการณ์ต่างๆ

เพื่อใหเ้ป็นแหล่ง

เรียนรู ้

-จัดป้ายนิเทศเพื่อ

เป็นข้อมูล ข่าวสาร

ส าหรับการเรียนรู ้

-จัดท าเอกสารงาน

ธุรการในช้ันเรียน

ให้เป็นปัจจุบัน 

-จัดระบบการดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน

และน าข้อมลูไปใช้

ในการพัฒนา

ผู้เรยีน 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้  

ผู้เรยีนมีความสุขใน

การเรยีนรู้  ครูมีข้อมูล

ต่างๆอย่างเป็น

ปัจจุบันท่ีสามารถเป็น

แบบอย่างได ้

3 กาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
-ส ารวจปญัหาเกี่ยวกับ
นักเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน 
เพื่อวางแผนการวิจัยพัฒนา
ผู้เรยีน 
- วิเคราะหส์าเหตุของปัญหา
เกี่ยวกับนักเรียนทีเ่กิดขึ้นใน
ช้ันเรียนเพื่อก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหา
ระบุสภาพปัจจุบัน 
 

-เข้ารับการอบรม 

พัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  

จัดท าสื่อการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของครูและผูเ้รียน 

-ศึกษาเอกสาร 

ต าราในการจัดท า

เอกสารทาง

วิชาการ 

-ศึกษาผลงาน

ตัวอย่างในการท า

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน/

หน่วยงานต้น

สังกัด 

- ครูมีความรู้

ความสามารถในการ

เขียนผลงานทาง

วิชาการและวิจัยในช้ัน

เรียนแบบง่ายได ้

- ผู้เรียนได้รบัการ

แก้ปัญหาที่ถูกวิธีโดย

ครูท าการวิจัยในช้ัน

เรียน 

- ครูมีการท าวิจัยใน

ช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 



ผลงานทางวิชาการ 

-ด าเนินการวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อ

แก้ปัญหาตลอดจน

พัฒนาผู้เรียน 

10 ภาวะผู้น าครู 
- เห็นคุณค่า ให้ความส าคญั
ในความคิดเห็นหรือผลงาน 
และให้เกียรตผิู้อื่น 

-ยอมรับฟังความ

คิดเห็นและความ

แตกต่างทาง

ความคิด 

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน เกิดความหลากหลาย

ทางความคิด น าไปสู่

การพัฒนาทาง

ความคิด 

2 การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม 
- มีการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของสถานศึกษา
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

-ด าเนินการประชุม

ผู้ปกครอง /

กรรมการ

สถานศึกษาเพื่อ

ช้ีแจงนโยบาย แนว

ทางการจัด

กิจกรรมของ

สถานศึกษา 

-ขอความร่วมมือ

จากชุมชนบาง

โอกาส 

-เข้าร่วมกิจกรรม

ของชุมชนทุกๆครั้ง

ทั้งงานประเพณี

และกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน ์

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียน -ชุมชนให้ความร่วมมือ

ในกิจกรรมตา่งๆที่

สถานศึกษาจัดขึ้น

อย่างเต็มใจ 

-ชุมชนมีความพึง

พอใจในกิจกรรมที่

ผู้เรยีน และ

สถานศึกษาจัดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 9.1  ผลที่เกิดจากงานการสอน  

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  ชิ้นงาน แบบฝึก 

โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  กระบวนการและคุณลักษณะ

ทีพึ่งประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และ

สติปัญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการ

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการ

เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลให้เต็มตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 

 9.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  

การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง 

เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  

ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มี

ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่

ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการ

เพ่ิมพูนสมรรถนะของตนเองให้มากข้ึน และส่งผลให้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานการมีคุณธรรม บนพ้ืนฐานความ

พอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  

9.3 ผลที่เกิดกับครู  ชุมชน และสถานศึกษา  

ผลที่เกิดกับครู 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองของครู  ส่งผลให้ตนเองได้รับการพัฒนาคุณภาพและผ่าน

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยในตนเอง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้เข้าร่วม
การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท าให้โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับของบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการ  นอกจากนี้บุคลากรยังไดร้่วมกันพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่ างๆอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  
ชุมชน  ท้องถิ่น  ดังมีผลงานเป็นที่ปรากฏ  ดังนี้ 



1. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2. สถานศึกษาได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากชุมชน และองค์กรภายนอก 

3. สถานศึกษาได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนดีของชุมชน   
นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่

ของครูที่มีต่อนักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดู แลด้านพฤติกรรม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิริยา มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบของนักเรียน 
ผลที่เกิดกับชุมชน 

สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เที ยนเข้าพรรษา  
ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันส าคัญ  ได้แก่  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนท า
ให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น  

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่
ละภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพ่ือหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนา
อาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 

 

 

                  ลงชื่อ ...................................................... ผู้เสนอข้อมูล 

                 (..................................................) 

              ต าแหน่ง  ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
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                      ลงชื่อ .......................................................  

                            (......................................................) 

                ต าแหน่ง  ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิสมรรถนะครูผู้สอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


