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แผนพัฒนาตนเอง

(Individual Development Plan) 

(รูปถ่าย)

 

ชื่อ – สกุล……………………………………..…………………….……. 

 ต าแหน่ง (วิทยฐานะ)………………………………………................. 

โรงเรียน…………………………………………………………………… 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…………………………………….….. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบคุคล

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………  ต าแหน่ง/วิทยฐานะ…………………………………………….. 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี : ………………..………………… วิชาเอก ………………………………………….……………………………. 

        ปริญญาโท : ……………………..…………… วชิาเอก …………………………………………………….………………… 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) .....................................................................................................  

ชื่อโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ทีอ่ยู่ของโรงเรียน………………………………………………….……………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………….. E-mail: ……………………………………………………………….. 

ข้อมูลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่……….… ปีการศึกษา ………………………..….. 

ล าดับ
ที่ รายวิชา ระดับชั้น 

ภาระการสอน 
ชม : สัปดาห ์

1  
2  
3  
4  

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปฏิบัติในภาคเรียนที่ ……. ปีการศึกษา ……………….. 
ล าดับ

ที่ 
กิจกรรม ระดับชั้น/ห้อง จ านวนชั่วโมง 

1 

2 

3 

4 

หน้าที่พิเศษตามค าสั่ง 
ฝ่าย/งาน งานที่ปฏิบัติ ต าแหน่ง 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการพัฒนาตนเอง (ระหว่างวันที่ ........................................................................ ........................)

ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/ รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน 
การพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 สมรรถนะทื่ 3. ด้านการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3.1 การพัฒนาตนเอง 

1. เข้ารับการอบรมหลักสูตร
รหัส...................................................................... 
เร่ือง...................................................................... 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 
ณ ........................................................................ 
…………………………………………………..................… 
จังหวัด ................................................................. 

1. สพป./สพม.  
.......................................... 
เขต .................................. 
2. รร. ............................... 
.......................................... 
3. บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด

ได้รับความรู้และทักษะเก่ียวกับ 
1. …………………………………..……
……………………………………………
…………………………………………… 
2. …………………………………….….
……………………………………………
…………………………………………… 
3. ………………………………….…….
……………………………………………
…………………………………………… 
4. ……………………………….……….
……………………………………………
…………………………………………… 

2 สมรรถนะที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

1.1 การสร้างและ/หรือพัฒนา
หลักสูตร 

1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง.......................................................... 
............................................................................. 
ซึ่งได้แก่ มฐ.......................................................... 
............................................................................. 
…………………………………………………….................. 
2. หลอมตัวชี้วัดในข้อ 1. เพื่อจัดท าสาระส าคัญ
หน่วยการเรียนรู้ 

 1. สพป. /สพม .
......................................... 
เขต .................................. 
2. โรงเรียน.......................
......................................... 
......................................... 
3. .....................................

1. ได้ตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วดั
ส าหรับการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง ………………………… 
..................................................
2. ได้สาระส าคัญของหน่วยการ
เรียนรู ้
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ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/ รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน 
การพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
3. น าตัวชี้วัดที่วิเคราะห์แล้วใน ข้อ 1. มาแจก
แจงเป็นสาระการเรียนรู้ ได้แก่ดา้นความรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งทักษะที่จ าเปน็ส าหรับศตวรรษที่ 
21 

..........................................

.......................................... 
3. ได้รายละเอียดการแจกแจง
สาระการเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง .............................. 
.................................................. 
.................................................. 

1.2  การจัดการเรียนรู้ 
     1.2.1 การออกแบบการ
เรียนรู้    

1. น าตัวชี้วัดที่วิเคราะห์แล้ว มาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน (Backward 
Design) โดยก าหนด 1) เปา้หมายการเรียนรู้ 
2) การวัดประเมินผล และ 3) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้ตรงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่
ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง.......................... 
............................................................................. 
.............................................................................
............................................................................. 

1. สพป. /สพม .
......................................... 
เขต .................................. 
2. โรงเรียน.......................
......................................... 
......................................... 
3. .....................................
..........................................
.......................................... 

 
1. ได้หน่วยการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐาน เร่ือง ......................... 
.................................................. 
จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู ้
2. มองเห็นแนวทางในการ
ก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนาหลักสูตรในระดบั  
ชั้นเรียน 

     1.2.2 การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้/     
     แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล/  
     แผนการสอนรายบุคคล/ 
     แผนการจัดประสบการณ ์

1. น าสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
............................................................................. 
............................................................................. 
มาวิเคราะห์และจัดท าเปน็แผนการจัดการเรียนรู้
รายชั่วโมง (กรณีที่บาง รร. ก าหนดให้ท า) 

 1. โรงเรียน.......................
......................................... 
......................................... 

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ย่อย
เป็นรายชัว่โมง ทีส่ะดวกต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
2. ท าให้ง่ายต่อการจัดการ
บริหารชั้นเรียน ในกรณีที่
ครูผู้สอนป่วย หรือติดภารกิจ
และต้องจัดผู้เข้าสอนแทน 
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ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/ รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน 
การพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
     1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู ้

1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกหัด และปฏบิตัิจริง 
2. เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้แก่ ฟังครูบรรยาย จบัคู่ และกิจกรรมกลุ่ม เป็น
ต้น 

1. โรงเรียน.......................
......................................... 
......................................... 

1. ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้
ความรู้สู่การปฏิบตัิ ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่คงทน
มากกว่า 
2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
3. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

     1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 1. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่โมงที่ได้
ออกแบบไว้ 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
3. เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ 
4. การถามตอบ ทดสอบย่อย การประเมินชนิ
งาน / ภาระงานรวบยอด 
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

1. โรงเรียน.......................
......................................... 
......................................... 

1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วยการ
เรียนรู ้
2. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาและปรับพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. สามารถประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
ปัจจุบนั 
4. ได้ข้อมูลย้อนกลับในการ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
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ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา 
 

วิธีการ/ รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน 
การพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 1.3 การสร้างและการพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้

1. ศึกษารายละเอียดและข้อมูลของตัวชี้วัดใน
หน่วยการเรียนรู้ 
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการแนะน าผู้เรียนใน
ระหว่างการเรียนรู้ 
3. ออกแบบสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ส าหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ จะพฒันา
สื่อการเรียนรู้ประเภท........................................... 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
4. ลงมือสร้างและพฒันาสื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู ้
4. น าสื่อการเรียนรู้ไปประกอบการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการสอนที่ก าหนด 

  1. โรงเรียน....................... 
......................................... 
......................................... 

1. ได้รายการแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้
เร่ือง .......................................... 
.................................................. 
จ านวน ...... แหล่งเรียนรู้ 
2. ได้สื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่  
   2.1 ........................................ 
   2.2 ........................................ 
   2.3 …………………………………. 
 

 1.4 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

1. ถาม-ตอบระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. ทดสอบย่อย  
3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
4. ประเมินชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 

  1. โรงเรียน....................... 
......................................... 
......................................... 

1. สามารถติดตามความ 
ก้าวหน้าทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องตลอด
หน่วยการเรียนรู้ 
2. ได้เครื่องมือวัดประเมินผล
การเรียนที่เป็นรูปธรรม 
3. สามารถรวบรวมเป็นคลงั
เครื่องมือการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และน าไปสู่
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ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/ รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน 
การพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
การพัฒนาเป็นเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไปได ้

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

1. จดบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
เป็นปัญหาต่อการบรรลุผลการเรียนรู้ตามตัวชีว้ัด 
2. วิเคราะห์บันทึกหลังการสอนตลอดหน่วยการ
เรียนรู ้
3. น าปัญหาทีพ่บไปพิจารณาทบทวนเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในโอกาสต่อไป 

1. โรงเรียน....................... 
......................................... 
......................................... 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้.....
..........................................
.......................................... 
3. ศึกษานิเทศก์
4. .....................................
.......................................... 

1. สามารถปรับแก้ไขพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็น
ปัญหาต่อการบรรลุผลการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดได้ทนัท่วงที 
และตรงจุด 
2. สามารถพัฒนาวิธีการ /
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 

3 สมรรถนะที่ 2: ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 1. ก ากับดูแลการจัดบรรยากาศทางกายภาพของ
ห้องเรียนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้งาน 
2. เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อน
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
3. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบทา้ทาย ด้วย
การตั้งค าถามที่เก่ียวข้องกับหนว่ยการเรียนรู้ 
เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนตลอดบทเรียน 

 1. โรงเรียน.......................
......................................... 
......................................... 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้.....
..........................................
.......................................... 

1. สามารถบริหารจัดการเรียน
ชั้นเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิผล 
2. สามารถดึงความสนใจของ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุ
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดการเรียน
ตามที่ก าหนดในหน่วยการ
เรียนรู ้
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ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/ รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน 
การพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
2.2 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1. สอบถามเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ผู้เรียนในภาพรวม 
2. เช็คลิสต์ข้อมูลการมาโรงเรียนของผู้เรียน
3. สอบถามความเข้าใจ และความก้าวทางการ
เรียนของผู้เรียน 

1. ครูประจ าชั้นห้องเรียน
........................................ 
2. ฝ่ายทะเบียนโรงเรียน
.......................................... 

1. ได้ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของผู้เรียน 
2. เป็นการสร้างบรรยากาศเชิง
บวกก่อนเร่ิมต้นจัดการเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย
และเกิดความรู้สึกว่าครูผู้สอน
เป็นกัลยาณมติร และลดความ 
เครียดที่เกิดขึ้นจากการเรียน 

2.3 การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

1. เช็คลิสต์ข้อมูลการเข้าเรียนของผู้เรียน 
2. บันทึกการเรียนที่เก่ียวข้องในแบบ ปพ.5 

1. ฝ่ายทะเบียนโรงเรียน
.......................................... 
2. ครูประจ าชั้น ...............

1. ได้ข้อมูลการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนที่เป็นปัจจุบนั 
2. สามารถด าเนนิการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา
ที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจบุันและ
ทันเวลา 

4 สมรรถนะทื่ 3. ด้านการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาวิชาชีพ 

1. ทบทวนความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรม
หลักสูตร รหัส ................................................... 
เร่ือง .................................................................... 
.............................................................................
............................................................................. 
2. เลือกเนื้อหาที่ส าคัญเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อนครูในโรงเรียน 

 1. บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด
2. สมาชิกกลุ่มไลน์ผู้เข้า
รับการอบรมรุ่นเดียวกัน 

1. เกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการอบรมมากยิ่งขึ้น 
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนครู ท าให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
3. ได้เนื้อหาความรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นไปประกอบในการแก้ไข
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ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/ รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาใน 
การพัฒนา 

การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
3. วิเคราะห์ แยกแยะว่าควรน าเนื้อหาความรู้
และทักษะในส่วนใดไปประกอบการจัดการ
เรียนรูแ้ละแก้ปัญหาในชัน้เรียน 
4. คิดรูปแบบ และวิธีการ หรือนวัตกรรมในการ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
5. ทดลองใช้สอนจริงและบนัทกึผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
6. น าบันทึกหลังการจัดการเรียนรูม้าวิเคราะห์
และสรุปสิ่งที่ยังเป็นประเด็นปญัหาในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน จากนัน้ พัฒนารูปแบบ 
และวิธีการ หรือนวัตกรรมดังกล่าวให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
7. แนะน าและแบ่งปันให้เพื่อนครูได้ทดลองใช้
8. สรุปผลการทดลองใช้ร่วมกับเพื่อนครู 

ปัญหาผู้เรียนและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 
4. ได้รูปแบบ และวิธีการ หรือ
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรียน 
5. ได้รูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม
ในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนที่
ผ่านการทดลองใช้และพัฒนาให้
มีความสมบูรณ์แลว้ 
6. ได้ข้อสรุปความส าเร็จในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
7. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรูแ้ละพัฒนานวัตกรรมใน
กลุ่มเพื่อนครู 
8. ได้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูท้ี่ผ่านขัน้ตอนและ
กระบวนการวิจัยอยา่งเป็น
ระบบ เชื่อถือได ้
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ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน 

1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้

1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้
2. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. สามารถประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นปัจจุบนั
4. ได้ข้อมูลย้อนกลับในการพฒันาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
5. สามารถสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้ และเป็นกัลยาณมิตร

2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ

1. มีระบบที่สามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องตลอดหน่วยการเรียนรู้ 

2. มีเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

3. มีคลังเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของการผู้เรียนทีใ่ช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

4. มีฐานข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพและความเปน็อยู่ของผู้เรียน และการเข้าเรียนของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบนั 

5. มีฐานขอ้มูลสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการจัดท าเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวชิาที่เก่ียวข้องที่เป็นปัจจบุัน

3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้
2. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและปรบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้ตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนได้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู ้
5. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนในบรรยากาศการเรียนรูเ้ชิงบวก และเป็นกัลยาณมิตร

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนไดต้ามโครงสร้าง และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชัน้เรียนหรือประจ าวิชาที่เก่ียวข้องที่เป็นปัจจบุัน

3. โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตร มีสังคม/ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างผูบ้ริหาร ผู้เรียน และ

ครูผู้สอน 

4. โรงเรียนมีฐานข้อมูลด้านหนว่ยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนมีคลังข้อสอบส าหรับการวัดและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ

6. โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพอเพยีงต่อการจัดการเรียนการสอน

7. โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพเพิ่มมากข้ึน และส่งผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจนเปน็ที่ประจักษ์
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5. ผลที่เกิดกับชุมชน 

1. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนวา่สามารถจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมีคุณภาพและมปีระสิทธิผล 

2. ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการของโรงเรียน 

3. ชุมชนมีโรงเรียนคุณภาพทีป่ระกอบด้วยห้องเรียนคุณภาพ 

4. ชุมชนเกิดความศรัทธาต่อโรงเรียน และท าให้เกิดความร่วมมอืช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อ ๆ ไป 

      

             ลงชื่อ…………………………………………………………………. 

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

                             ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

 

ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

             ลงชื่อ…………………………………………………………………. 

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

                                ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 




