
 
 

IDP 
แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง 

(INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 
ของ 

ชื่อ   นายศิริผล     เกิดศรีทอง 
ตําแหนง.  ครู 
กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 



แผนพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพรายบุคคล 
(INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 

สวนที่ 1  ชื่อ – สกุล  นายศิริผล     เกิดศรีทอง........................ตําแหนง....ครู........................วิทยฐานะ...ชํานาญการ.....................โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
สวนที่ 2  วัตถุประสงคการพัฒนา              1. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือในการเรยีนรูทุกรายวิชา 
                                                                   2. เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูสูหองเรียนคุณภาพ 
                เปาหมาย                                    1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่...4. ปการศึกษา  2551  จํานวน..300..คน ใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรู ไดรอยละ 95 
                                                                   2. พัฒนาการจดัการเรียนรู วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  เปนหองเรียนคณุภาพ 
                Best Practice ที่คาดวาจะเกิดขึน้    1. กระบวนการวิเคราะหขอมูลที่สืบคนไดจากอินเทอรเน็ต           (เปนกระบวนการหนึ่งของ ICT ในหองเรียน) 

2. หองเรียนคณุภาพ                                                                       (ทําไดครบถวน 5 ดานและคิดวาดทีี่สุด) 
ภาพความสําเร็จหองเรียนคุณภาพ รายละเอียดกิจกรรมการพัฒนา กําหนดเวลา 

(1 ภาคเรียน) 
ผลผลิต ผลลัพธ 

1. ครูผูนําการเปลี่ยนแปลง 1. ศึกษาเทคนคิและวิธีการจดัการเรียนใหมๆ 
2. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. ประเมินผลตามสภาพจริง 

 
ตลอดภาคเรียน 
ตลอดภาคเรียน 

ครูมีแผนการจดัการ
เรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

นักเรียนชอบวธิีเรียนและเขาใจ
เนื้อหาสาระ และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดขีึ้น 
2. ออกแบบการจัดการเรียนรูอิง
มาตรฐาน 

1. ศึกษาหลักสูตร และ มาตรฐานการเรียนรู 
2. กําหนด Concept ของเรียนรู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ง 41101 
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยวิธี  Backward Design 
      3.1  กําหนดเปาหมายที่พงึประสงคที่จะใหเกิดขึ้น 
       3.2 กําหนดหลักฐานที่แสดงวาผูเรียนไดบรรลุ
เปาหมายทีพ่ึงประสงค 
       2.4  วางแผนประสบการณการเรียนรูและการสอน 

เม.ย. 51 
 

 
เอกสารการออกแบบ
การจัดการเรยีนรู 
รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ  รหัส     
ง  41101  จํานวน  1 

เลม 

นักเรียนเรียนรูไดตามเปาหมาย
ไดมาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดขีึ้น 



3. วินัยเชิงบวก 1. ใหผูเรียนมสีวนรวมในการกําหนดกติกา ในการเรยีนรู  
 
2. .ใชคําพูดเสริมแรงเชิงบวกในการสรางบรรยากาศการ
เรียนรู 

ชั่วโมงแรก 
ของการเรียน 
ตลอดภาคเรียน 

ขอกําหนดในการ
เรียนรู 

บรรยากาศการเรียนรู
ดีขึ้น 

ผูเรียนยอมรับและปฏิบัติตาม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึน้ 

4. ICT เพื่อการเรียนรู 1. จัดทําสื่อการเรียนการสอน ดวย WBI 
2  จัดทําขอมูลพื้นฐานนักเรียน  
3. ใหนกัเรียนสืบคนขอมูลเรื่องที่กําหนด ในเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
4. นักเรียนนําเสนอโครงงานของกลุมดวยคอมพิวเตอร  
5. เก็บคะแนนและประมวลผลการเรียน 

พ.ค. 51 
พ.ค. 51 
ก.ค. 51 

 
ส.ค.51 

ตลอดภาคเรียน 

มีสื่อการสอน 5 เรื่อง 
สารสนเทศนักเรียน 
รายบุคคล 1 เรื่อง 
รายกลุม 1 เรื่อง 

กลุมละ 1 โครงงาน 
ผลการประเมิน

เที่ยงตรง ทันกาํหนด 

นักเรียนเขาใจเนื้อหา 
จัดการสอนมปีระสิทธิภาพ 
สืบคนและวิเคราะหขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ 
คิดวิเคราะหและทํางานเปนทีม 
ผลการประเมินเชื่อถือได 

5. วิจัยในชั้นเรียน 
 
 

1. CAR 1 – วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
2. CAR 2 – ประเมินเพื่อพัฒนาแผนจกัการเรียนรู 
3. CAR 3 – กรณีศึกษานักเรยีน/การเปลีย่นแปลงของครู 
4. CAR 4 – วจิัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
5. เขียนรายงาน CAR 1 – CAR 4 

พ.ค. 51 
มิ.ย. – ก.ย. 51 
มิ.ย. – ก.ย. 51 
มิ.ย. – ก.ย. 51 

 

1. ผลงานการวิจัย
ปฏิบัติการ  4  เรื่อง  
 
 
2. รายงานผลการ 
วิจัยปฏิบัตกิาร 

การจัดการเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
สวนที่ 3      ความตองการไดรับการพัฒนา 

1. เรื่องที่ตองการพัฒนา..การสือ่สารดวยภาษาอังกฤษ. 
2. วิธีการพัฒนาที่ตองการ. ...เรียน  และ รวมกิจกรรม 

สวนที่ 4     คํารับรอง 
                  ขาพเจาขอเสนอแผนพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ และใหคํารับรองวาจะดําเนินการตามแผนใหเกดิการเปลี่ยนแปลง 
                   ภายในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2551 
                                                                                                             ลงชื่อ...................................................เจาของแผนพัฒนา 
                                                                                                                       ( นายศิริผล     เกิดศรีทอง.) 
                                                                                                       วันที่....10..........เดือน..มิถุนายน   ...พ.ศ. 2551 
                   ขาพเจาไดพิจารณาแผนพฒันาการจัดการเรยีนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพฉบับนี้แลว เห็นชอบใหดาํเนินได 
                                                                                                               ลงชื่อ...................................................ผูอํานวยการ 
                                                                                                                             ( นายพรีะ      ชัยศิริ.) 
                                                                                                       วันที่.......12.......เดือน...มิถุนายน  ...พ.ศ. 2551 
 
สวนที่ 5    กําหนดเวลานําเสนอ Best  Practices 
                    ระดับโรงเรียน......19..../ กันยายน...../...2551...     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา......27..../. กันยายน....2551....../ ระดับ สพฐ. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 

 


