แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(Individual Development Plan: ID PLAN)
ประจาปีการศึกษา 2561
นายเหมราช เมืองซื่อ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
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แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของครูสายงานการสอน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สาหรับตาแหน่ง ครูพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2561
********************
คาชี้แจง
ครูที่ทำหน้ำที่สอนทุกคน ให้ทำกำรประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) โดยใช้แบบประเมิน
สมรรถนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของครูสำยงำนกำรสอน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสมรรถนะในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของครูเป็นรำยบุคคลตำมกระบวนกำรที่กำหนด แล้วนำผลที่ประเมินไปประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (ID PLAN) แบบประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อ – สกุล นำยเหมรำช เมืองซื่อ
2. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิทยฐำนะ ไม่มี ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 7 เดือน 10 วัน ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 7 เดือน 10 วัน
3. วุฒิกำรศึกษำ  ปริญญำตรี ศึกษำศำสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
 ปริญญำโท สำขำ.....................................................................................
 ปริญญำเอก สำขำ..........................................................
 อื่น ๆ ถ้ำมี โปรดระบุ
4. แผนกวิชำที่สังกัด ศึกษำศำสตร์บัณฑิต เอกพลศึกษำ
5. สถำนศึกษำ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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6. รำยวิชำที่สอนและจำนวนชั่วโมงที่สอน ในปีกำรศึกษำ 2561
ภาคเรียน
ที่ 1

ที่ 2

ชื่อรายวิชา
2700 – 1601 พลศึกษำเพื่อพัฒนำสุขภำพ
3000 – 1603 พฤติกรรมนันทนำกำรกับกำรพัฒนำตน
กิจกรรมชั่วโมง PLC
2700 – 1601 พลศึกษำเพื่อพัฒนำสุขภำพ
3000 – 1603 พฤติกรรมนันทนำกำรกับกำรพัฒนำตน
กิจกรรมชั่วโมง PLC

ระดับ
ปวช. 1, ปวช. 2
ปวส. 1
ปวส. 1
ปวช. 1, ปวช. 2
ปวส. 1
ปวช. 3

จานวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
24
6
2
4
24
2

7. งำนสนับสนุนกำรเรียนรู้
7.1 ครูที่ปรึกษำ นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ห้อง สออ. 1/2
7.2 ครูที่ปรึกษำกิจกรรมลูกเสือวิสำมัญ
8. งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำ ให้ไปถึงระบบกำรศึกษำและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ตำมนโยบำย
9. งำนภำระหน้ำที่อื่น ๆ
9.1 เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
10. ควำมสำมำรถพิเศษ
10.1 มีควำมสำมำรถสอนด้ำนงำนวิชำสุขศึกษำ
10.2 มีควำมสำมำรถสอนด้ำนงำนวิชำเพศศึกษำ
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10.3 มีควำมสำมำรถสอนด้ำนงำนวิชำพลศึกษำ
10.4 ด้ำนทักษะกำรเล่นกีฬำทุกประเภท ผู้ฝึกสอนและควบคุม (วอลเลย์บอล)
11. กำรพัฒนำด้วยตนเอง (ย้อนหลัง 1 ปีกำรศึกษำ)
11.1 ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ 2560
11.2 ผ่ำนกำรอบรมครูแกนนำสอนวิชำเพศวิถีระดับจังหวัด ณ โรงแรมบลูเวฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12. กำรฝึกอบรม และกำรศึกษำดูงำน (ย้อนหลัง 1 ปีกำรศึกษำ)
เรื่อง
1. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรวิจัย ประจำปี
งบประมำณ 2560 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
2. ผ่ำนกำรอบรมครูแกนนำสอนวิชำเพศวิถีระดับจังหวัด ณ โรงแรม
บลูเวฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันเดือนปี
18 – 19 กันยำยน 2560

หน่วยงาน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

26 - 29 พฤษภำคม 2561

ศูนย์พัฒนำส่งเสริมประสำนงำนกิจกำร
นักศึกษำและกิจกำรพิเศษ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร

13. จุดมุ่งหมำยของชีวิต
ควำมมั่นคงทำงด้ำนครอบครัว และควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในอำชีพ ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ
14. เป้ำหมำยของกำรรับรำชกำร
เป็นครู เชี่ยวชำญพิเศษ
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15. เป้ำหมำยของสถำนศึกษำที่คำดหวัง
ให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถเหล่ำนั้นไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และพัฒนำประเทศชำติต่อไป
ตอนที่ 2 การประเมินตนเอง
2.1 วิธีการประเมิน
ให้ครูพิจำรณำระดับสมรรถนะในกำรปฏิบัติห น้ำที่ 3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด ตำมรำยละเอียดกำรประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของครูสำยงำนกำรสอน
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในระดับเกณฑ์คุณภำพที่กำหนดตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะแล้วมำเทียบกับสมรรถนะปัจจุบันว่ำมีหรือไม่มีสมรรถนะที่ทำให้
เกิดงำนตำมเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่กำหนดในแต่ละตัวชี้วัด ถ้ำมี ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่มี ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่องไม่มี
2.2 เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน ซึ่งแบ่งตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ/กลุ่ม ดังนี้
ตาแหน่งและวิทยฐานะ
พนักงำนรำชกำร (ครู )
ครูพิเศษสอน
ครูผู้ช่วย
ครู

ด้านที่ 1
(8 ตัวชี้วัด)

เกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ด้านที่ 2
(3 ตัวชี้วัด)

ด้านที่ 3
(2 ตัวชี้วัด)

ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 1

ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 1

ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 1
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เกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ตาแหน่งและวิทยฐานะ

ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูเชี่ยวชำญ
ครูเชี่ยวชำญพิเศษ

ด้านที่ 1
(8 ตัวชี้วัด)
ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำในระดับคุณภำพ 2
ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำในระดับคุณภำพ 3

ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 2
ทุกตัวชี้วัดผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 2

ด้านที่ 1
(8 ตัวชี้วัด)
ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 2
ทุกตัวชี้วัดผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 2

ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำในระดับคุณภำพ 4
ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำในระดับคุณภำพ 5

ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 3
ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 4

ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 3
ทุกตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน
ไม่ต่ำกว่ำระดับคุณภำพ 4
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ตอนที่ 3 รายการประเมินระดับสมรรถนะ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ให้เลือกตามตาแหน่งและวิทยฐานะ)

สาหรับตาแหน่งและวิทยฐานะ พนักงานราชการ (ครู)/ ครูพิเศษสอน/ ครูผู้ช่วย/ ครู
ให้ ค รู ป ระเมิน ตนเองโดยใส่ เ ครื่ อ งหมำย  ในช่ องสมรรถนะปั จ จุ บั น ตำมระดั บคุ ณ ภำพที่ ก ำหนดตำมต ำแหน่ ง และวิ ท ยฐำนะ ทั้ ง 3 ด้ า น ตำมตั ว ชี้ วั ด
ในระดับสมรรถนะตามเกณฑ์คุณภาพที่กาหนด และกรอกรำยละเอียดในช่องรำยกำรกำรประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูสำยงำนกำรสอนให้ครบถ้วนทุกช่อง

ตัวชี้วัด
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 กำรสร้ำงและหรือพัฒนำ
หลักสูตร

ระดับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ที่กาหนด
1.วิเครำะห์หลักสูตรจุดประสงค์ สมรรถนะ
และคำอธิบำยรำยวิชำหรือคำอธิบำยของ
หลักสูตรและนำไปจัดทำรำยวิชำและหรือ
หน่วยกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
สมรรถนะ และคำอธิบำยรำยวิชำหรือ
คำอธิบำยของหลักสูตร
2. ร่วมพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำ กิจกรรม
หรือโครงกำร และหน่วยกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำหรือ
สถำนประกอบกำร ผู้เรียน ท้องถิ่น และ

สมรรถนะ
ปัจจุบัน
มี


ไม่มี

สมรรถนะ
ที่สูงกว่าเกณฑ์
(อธิบาย)

หลักฐาน /ร่องรอย

1. หลักสูตรรำยวิชำ
ที่สอน
2. หน่วยกำรเรียนรู้
รำยวิชำที่สอน

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ/ เรื่อง/
หัวข้อ)
- ศึกษำกำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู้ จัดกิจกรรมเพิ่มเติม
- อบรมกำรเรียนรู้ทักษะวิชำชีพ
ไทยแลนด์ 4.0
- จัดอบรมกำรพัฒนำหลักสูตร
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ตัวชี้วัด

ระดับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ที่กาหนด

สมรรถนะ
ปัจจุบัน
มี

สำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง
3. มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรใช้
หลักสูตร กิจกรรมหรือโครงกำร
1.2 กำรจัดกำรเรียนรู้
1.2.1 กำรออกแบบหน่วยกำร

1. ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ หรือเนื้อหำ
สำระกำรเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบท
เรียนรู้
ของสถำนศึกษำ หรือสถำนประกอบกำร
และหรือท้องถิ่น และเหมำะสมกับผู้เรียน
หรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
2. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับธรรมชำติของเนื้อหำสำระ
กำรเรียนรู้ และสมรรถนะนำไปปฏิบัติได้จริง
3. ประเมินผลกำรใช้หน่วยกำรเรียนรู้
หรือเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
1.2.2 กำรจัดทำแผนกำรจัดกำร 1. วิเครำะห์ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำร
เรียนรู้ / แผนกำรฝึกอำชีพ /
ฝึกอบรมเป็นรำยบุคคล

ไม่มี

สมรรถนะ
ที่สูงกว่าเกณฑ์
(อธิบาย)

หลักฐาน /ร่องรอย

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ/ เรื่อง/
หัวข้อ)







1. แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้
2. ตำรำงวิเครำะห์
หลักสูตร
3. ภำพกิจกรรม
4. เอกสำรบันทึก
หลังกำรสอน




1. แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้
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ระดับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ที่กาหนด

แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 2. จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และหรือ
(IEP) / แผนกำรสอนรำยบุคคล (IIP) แผนกำรฝึกอำชีพสอดคล้องกับกำร
/ แผนกำรจัดประสบกำรณ์
ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ธรรมชำติของ
ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและ
บริ บ ทของสถำนศึ ก ษำหรื อ สถำน
ประกอบกำรและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตำมรูปแบบที่หน่วยงำน
กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด
กำหนดและสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง
3. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคล้องกับ
ธรรมชำติของเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ และ
ผู้เรียน หรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
4. มีบันทึกหลังกำรสอนหรือหลังกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้

สมรรถนะ
ปัจจุบัน
มี


ไม่มี

สมรรถนะ
ที่สูงกว่าเกณฑ์
(อธิบาย)

หลักฐาน /ร่องรอย

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ/ เรื่อง/
หัวข้อ)

2. บันทึกหลังกำร
สอน
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1.2.3 กลยุทธ์ในกำรจัด
กำรเรียนรู้

1.2.4 คุณภำพผู้เรียน

ระดับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ที่กาหนด

สมรรถนะ
ปัจจุบัน
มี

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิค และ
วิธีกำรที่เน้นวิธีกำรปฏิบัติมีควำมหลำก
หลำย ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีกำรจัด
กำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผลตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้หรือแผนกำรฝึก
อำชีพที่สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียน
รู้สมรรถนะประจำหน่วยหรือสมรรถนะ
ของหลักสูตร และสอดคล้องกับธรรมชำติ
ของผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและ
เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้



จำนวนผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 55 มีผลกำรพัฒนำ
คุณภำพเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด



ไม่มี

สมรรถนะ
ที่สูงกว่าเกณฑ์
(อธิบาย)

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
หลักฐาน /ร่องรอย
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ/ เรื่อง/
หัวข้อ)
1. แผนกำรจัดกำร - ฝึกอบรมโปรแกรมใหม่ๆ
เรียนรู้
เพิ่มเติม
2. สื่อกำรสอน
- ฝึกอบรมพัฒนำสื่อนวัตกรรม
นวัตกรรม
กำรเรียนกำรสอน

เอกสำรกำรประเมิน
วัดผล ผู้เรียน
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1.3 กำรสร้ำงและกำรพัฒนำ สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
และแหล่งเรียนรู้

1.4 กำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้

1.5 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน

ระดับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ที่กาหนด
เลือกใช้และหรือพัฒนำสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและแหล่งกำรเรียน
รู้นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เหมำะสมกับ
ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสอดคล้อง
กับเนื้อหำสำระรำยวิชำ และจุดประสงค์
กำรเรียนรู้
1. เลือกใช้และหรือพัฒนำเครื่องมือวัด
และที่ประเมินผลหลำกหลำยเหมำะสม
และสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้
2. มีกำรประเมินตำมสภำพจริง
ใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำหรือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
1. จัดสภำพแวดล้อมบรรยำกำศที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมปลอดภัยและมีควำมสุข

สมรรถนะ
ปัจจุบัน
มี

ไม่มี

สมรรถนะ
ที่สูงกว่าเกณฑ์
(อธิบาย)

หลักฐาน /ร่องรอย

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ/ เรื่อง/
หัวข้อ)



สื่อนวัตกรรม กำร
เรียนกำรสอน



1) เอกสำรกำร
ประเมิน

- ศึกษำกำรวัดและประเมินผลผู
เรียนเพิ่มเติม

วิจัยในชั้นเรียน

- ฝกอบรม / สัมมนำ หัวข้อกำร
วิจัยในชั้นเรียน






1. ภำพบรรยำกำศ - ฝกอบรม/สัมมนำ หัวขอเกี่ยว
2. ภำพกิจกรรมกำร กับกำรจัดกำรเรียนรูในศตวรรษที่
เรียนกำรสอน
21
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2.2 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนหรือผู้ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม

2.3 กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
และเอกสำรประจำชั้นเรียนหรือ
ประจำวิชำ

ระดับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ที่กาหนด
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นหรื อผู้ เข้ ำรั บกำร
ฝึกอบรมเกิดกระบวนกำรคิด มีทักษะชีวิ ต
และทักษะกำรทำงำน
3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ำนิยมที่ดีงำม
ปลูกฝังควำมเป็นประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จัดทำ
และใช้สำรสนเทศของผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมในระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศและเอกสำรผู้เรียน
ในที่ปรึกษำหรือประจำวิชำอย่ำงเป็น
ระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

สมรรถนะ
ปัจจุบัน



ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
หลักฐาน /ร่องรอย
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ/ เรื่อง/
หัวข้อ)
3. แบบสรุปผลกำร - ฝกอบรม/สัมมนำ หัวขอเกี่ยว
ประเมินด้ำน
กับกำรพัฒนำกำรใชและกำร
คุณธรรม จริยธรรม จัดทำเครื่องมือสงเสริมและ
ฯ
ประเมินทักษะควำมคิดสรำงสรรค
และกำรคิดวิเครำะห ในชั้นเรียน



1. ระบบ RMIS



ข้อมูลสำรสนเทศ
และเอกสำรผู้เรียน

มี



ไม่มี

สมรรถนะ
ที่สูงกว่าเกณฑ์
(อธิบาย)

เขำประชุม /สัมมนำ หัวข้อเรื่อง
ทักษะกำรชวยเหลือผู้เรียน
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ระดับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ที่กาหนด

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ
3.1 กำรพัฒนำตนเอง
1. จัดทำแผนพัฒนำตนเองที่สอดคล้องกับ
สภำพกำรปฏิบัติงำนควำมต้องกำรจำเป็น
หรือตำมแผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำต้น
สังกัด
2. พัฒนำตนเองตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กำหนดเพิ่มเติม
1 เรื่อง ได้แก่ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรสื่อสำร ดังนี้
2.1 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สื่อสำร
2.1.1 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นหำ
ข้อมูล สืบค้น และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ มำ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรปฏิบัติงำน
2.1.2 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในกำร

สมรรถนะ
ปัจจุบัน
มี





ไม่มี

สมรรถนะ
ที่สูงกว่าเกณฑ์
(อธิบาย)

หลักฐาน /ร่องรอย

1. เอกสำรแผน
พัฒนำตนเอง
2. สื่อกำรเรียนกำร
สอนที่จัดทำขึ้นโดย
ใช้โปรแกรม
Youtube

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ/ เรื่อง/
หัวข้อ)

- อบรมกำรจัดสื่อกำรสอนมัล
ติมิเดียเพิ่มเติม
- อบรมกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
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ระดับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ที่กาหนด

สมรรถนะ
ปัจจุบัน
มี

ไม่มี

สมรรถนะ
ที่สูงกว่าเกณฑ์
(อธิบาย)

หลักฐาน /ร่องรอย

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ/ เรื่อง/
หัวข้อ)

ประมวลผลกำรจัดกำรเรียนสอน
3.2 กำรพัฒนำวิชำชีพ

เข้ำร่วมชมรมวิชำชีพ หรือชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ



ครูที่ปรึกษำชมรม
ลูกเสือวิสำมัญ

- ศึกษำดูงำนกำรบริหำรงำน
ชมรมลูกเสือวิสำมัญ หรือ ชุมชน
กำรเรียนรูทำงวิชำชีพตนแบบ
และ ประสบผลสำเร็จของ สอศ.
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ตอนที่ 4 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) ประจาปีการศึกษา 2561
ชื่อ – สกุล นายเหมราช เมืองซื่อ ตาแหน่งครูพิเศษสอน วิทยฐานะ ไม่มี
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
---------------------------------------จำกกำรประเมินตนเองแล้ว พบว่ำ ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยสรุปแผนกำรพัฒนำตนเองเรียง
ตำมลำดับควำมสำคัญ สรุปดังนี้
1. แผนการพัฒนาด้วยตนเอง
ลาดับ
ความสาคัญ

สมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ

รูปแบบ / วิธีการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลาในการพัฒนา
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1

กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้

ศึกษาดวยตนเอง จำกตัวอยำงเอกสำร เอกสำรตัวอยำงในหองสมุด
ตำงๆ และดำเนินกำรทำตำมรูปแบบทำง และเพื่อนรวมงำนที่มีผลงำน
วิชำกำรหรือที่หนวยงำนกำหนด
เปนทีย่ อมรับ

พ.ค. 61

ก.ค. 61

2

พัฒนำสื่อสำรภำษำอังกฤษเพิ่มเติม

ศึกษาดวยตนเอง จำกสื่อ ECHOVE
และสื่อ Online ภำษำอังกฤษตำง ๆ

มิ.ย. 61

ก.ย. 61

บนเครือขำยอินเตอรเนต
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2. แผนการพัฒนาตนเองร่วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอก (สามารถดูรายละเอียดคาอธิบายกรอบแนวคิดในคู่มือบทที่ 2)
ลาดับ

สมรรถนะ /เรื่อง /หัวข้อ

รูปแบบ/วิธีการพัฒนา

1

- กำรเขียนโครงกำรในกำรขอสนับสนุน
งบ ประมำณในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำร สอน
- ดำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เรื่อง
เทคนิคกำรสอนแบบโครงงำน

2

กำรวัดและประเมินผลผูเรียน

3

ด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพ

รูปแบบการฝกขณะปฏิบัติงาน(On the
Job Training)
- โดยขอคำแนะนำจำกผูบังคับบัญชำและ
เรียนรูจนสำมำรถปฏิบัติไดอยำงถูกตอง
- กำรขอรับคำปรึกษำแนะนำจำกผูบังคับ
บัญชำ
รูปแบบการเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)
โดยขอคำแนะนำและใหเพื่อนรวมงำนเป
นที่ปรึกษำในกำรจัดทำจนสำมำรถปฏิบัติ
ไดอยำงถูกตอง
การศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ
- กำรบริหำรงำนชมรมลูกเสือวิสำมัญ
หรือชุมชนกำรเรียนรูทำงวิชำชีพต้นแบบ

ความสาคัญ

- กำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร

แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลาในการพัฒนา
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ผูบังคับบัญชำ

ก.ค. 61

ก.ค. 61

เพื่อนร่วมงำน

ก.ย. 61

ก.ย. 61

- ชมรมลูกเสือวิสำมัญ หรือ
ชุมชนกำรเรียนรูทำง วิชำ
ชีพตนแบบใน สถำนศึกษำ
สังกัด สอศ.
- สถำนประกอบกำร

ม.ค. 62

ม.ค. 62

เม.ย. 62

เม.ย. 62
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3. แผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงาน (สามารถดูรายละเอียดคาอธิบายกรอบแนวคิดในคู่มือบทที่ 2)
ลาดับ
ความสาคัญ
1

ระยะเวลา
สมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ
ดานการจัดการเรียนการสอน เรื่อง
- กำรออกแบบวิธีกำรจัดกำรเรียนรู
ทักษะวิชำชีพยุคไทยแลนด 4.0
- อบรมเรื่องกำรจัดกำรเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
- อบรมพัฒนำหลักสูตร

รูปแบบ / วิธีการพัฒนา

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ก.ค. 61

ก.ย. 61

- ฝึกอบรมสัมมนำ

3

สถานศึกษา

อศจ.

สถาบันฯ

- ฝึกอบรมสัมมนำ

ดานการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ
- กำรวิจัยในชั้นเรียน
- ฝกอบรมสัมมนำ/กำรขอ รับ
คำปรึกษำแนะนำจำกผู
เชี่ยวชำญ
ดำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน หัวขอ
- กำรจัดกำรเรียนรูในศตวรรษที่ 21 - ฝึกอบรมสัมมนำ
- กำรพัฒนำกำรใชและกำรจัดทำ
- ฝึกอบรมสัมมนำ

สสอ.

อื่นๆ





- ฝึกอบรมสัมมนำ
2

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ในการพัฒนา


ต.ค. 61

พ.ย. 61


ธ.ค. 61

ก.พ. 62
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ลาดับ
ความสาคัญ

4

ระยะเวลา
สมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ

รูปแบบ / วิธีการพัฒนา

เริ่มต้น
เครื่องมือสงเสริมและประเมินทักษะ
ควำมคิดสรำงสรรคและกำรคิดวิ
เครำะห ในชั้นเรียน
- ทักษะกำรชวยเหลือผู้เรียน
ดานการพัฒนาตนเอง ในหัวข้อ
- กำรจัดสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบมัล
ติมิเดีย
- กำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

สิ้นสุด

- ฝึกอบรมสัมมนำ

สถานศึกษา

อศจ.

สถาบันฯ

สสอ.

อื่นๆ


มี.ค. 62

- อบรมเชิงปฏิบัติกำร/ดูงำน
นอกสถำนที่
- อบรมเชิงปฏิบัติกำร/ดูงำน
นอกสถำนที่

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ในการพัฒนา

พ.ค. 62








ลงชื่อ.......................................................ผูจ้ ัดทำแผนพัฒนำตนเอง
(นำยเหมรำช เมืองซื่อ)
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผ-47

ความเห็นของหัวหน้าแผนก
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................
(นางเณรี ช่างหล่อ)
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ความเห็นของคณะกรรมการ
.........................................................................................................................
....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.............................................................

ความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา
......................................................................................................................
......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ..............................................
(นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย
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