แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
(Individual Development Plan-ID Plan)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............................................
โดย
........................................................
ตาแหน่ ง ครู .......
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............................................

โรงเรียน ดอยเต่ าวิทยาคม
อาเภอ ดอยเต่ า จังหวัด เชียงใหม่
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

คานา
ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชี พครู (ว๒๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทุกปี โดยให้
ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด พร้อมทั้งจัด ทาแผนการพัฒนาตนเองเป็ นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการ
กาหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่ อง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสู ตรคูปอง ครู จะต้อง
ประเมินตนเอง จัดทาแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผบู ้ ริ หารอนุมตั ิหลักสู ตร ตาม ID Plan
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการโครงการพัฒนาครู แบบครบวงจร ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิ การในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ และมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ งรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิ การ มีนโยบายพัฒนาครู เพื่อเชื่ อมโยงกับวิทยฐานะ โดยจัดสรรงบประมาณให้ขา้ ราชการครู คนละ
๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสู ตรที่สถาบันคุรุพฒั นารับรองและสพฐ.คัดเลือกหลักสู ตรการ
พัฒนา สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ กาหนดการเริ่ มให้ครู แสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสู ตรที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) รอบแรกระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และเริ่ มเข้ารับการอบรม
ตั้งแต่วนั ที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑รอบสองระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเริ่ มเข้ารับการ
อบรมตั้งแต่วนั ที่ ๒ สิ งหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ในระหว่างนี้ จะมีแนวปฏิบตั ิของครู ผูส้ อน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยพัฒนาตามแนวทางที่ สพฐ.ได้จดั ประชุ มชี้ แจงเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่
ผ่านมา

สารบัญ
เรื่ อง
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลผู้จัดทาแผนพัฒนาตนเอง
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งปั จจุบนั
ผลที่เกิดจากการจัดการเรี ยนรู ้
ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ
ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
ผลที่เกิดกับชุมชน
ส่ วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ ๑ ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ.
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินศักยภาพของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ.
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสู ตรของสถาบันคุรุพฒั นา
ส่ วนที่ ๓ แผนการพัฒนาตนเอง
อันดับความสาคัญ / สมรรถนะที่จะพัฒนา
วิธีการ /รู ปแบบการพัฒนา
ระยะเวลาในการพัฒนา
การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ ๒ ปี ที่ผา่ นมา)
ส่ วนที่ ๔ ความต้ องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ )
หลักสู ตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา
เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสู ตรนี้
ท่านคาดหวังสิ่ งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสู ตรนี้
ท่านจะนาความรู ้จากหลักสู ตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร

หน้ า
๔
๖

๖
๗
๗

๘
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗

๔
แผนการพัฒนาตนเองสาหรั บครู
( Individual Development Plan : ID Plan )

ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลผู้จัดทาแผนพัฒนาตนเอง
ชื่ อ
ชื่ อสกุล
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ
อายุการทางาน
ปี
เดือน
ระยะเวลาดารงตาแหน่ งปัจจุบัน
ปี
เดือน
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเอก
วิชาโท ..................
ปริ ญญาโท สาขาวิชาเอก ...................
เงินเดือน ........................ ขั้น - อัตราเงินเดือน .................... บาท
สถานทีท่ างาน
โรงเรียน .................................... สั งกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้ เลขที่ หมู่
ถนน ......-....... ตาบล
อาเภอ .....................
จังหวัด ....................... โทรศัพท์มือถือ .................................
งานในหน้ าที่ทรี่ ับผิดชอบ
๑. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทสี่ อน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ........................................................................
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑
๑.๑ วิชา .............................. รหัสวิชา .................................... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ....
จานวน ...... คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น .............. ชัว่ โมง / ภาคเรี ยน
๑.๒ วิชา .................................
รหัสวิชา ............... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......
จานวน คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ............................ ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๓ วิชา .................................
รหัสวิชา ............... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......
จานวน คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ............................ ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๔ วิชา .................................
รหัสวิชา ............... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......
จานวน คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ............................ ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน

๕
๑.๕ วิชา .................................
รหัสวิชา ............... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......
จานวน คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ............................ ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๘ วิชา
ชุมนุม
รหัสวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ....
จานวน ..... คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น .......... ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๙ วิชา
ลูกเสื่ อ – เนตรนารี รหัสวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ....
จานวน ..... คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๑๐ วิชา
แนะแนว - จริ ยธรรม รหัสวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .....
จานวน ...... คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ................... ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
รวมเป็ น ................................................................................................... ชัว่ โมง /ภาคเรี ยน
ภาคเรียนที่ ๒
๑.๑ วิชา .............................. รหัสวิชา .................................... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ....
จานวน ...... คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น .............. ชัว่ โมง / ภาคเรี ยน
๑.๒ วิชา .................................
รหัสวิชา ............... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......
จานวน คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ............................ ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๓ วิชา .................................
รหัสวิชา ............... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......
จานวน คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ............................ ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๔ วิชา .................................
รหัสวิชา ............... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......
จานวน คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ............................ ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๕ วิชา .................................
รหัสวิชา ............... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......
จานวน คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ............................ ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๘ วิชา
ชุมนุม
รหัสวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ....
จานวน ..... คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น .......... ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๙ วิชา
ลูกเสื่ อ – เนตรนารี รหัสวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ....
จานวน ..... คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
๑.๑๐ วิชา
แนะแนว - จริ ยธรรม รหัสวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .....
จานวน ...... คาบ /สัปดาห์
คิดเป็ น ................... ชัว่ โมง/ ภาคเรี ยน
รวมเป็ น ................................................................................................... ชัว่ โมง /ภาคเรี ยน

๖
- ชัว่ โมงสอนตามตารางสอน................ ชัว่ โมง / ปี การศึกษา
- ชัว่ โมงสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้................... ชัว่ โมง
- ชัว่ โมงการมีส่วนร่ วมในชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) ๕๐ ชัว่ โมง
- ชัว่ โมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ๓๑ ชัว่ โมง
- ชัว่ โมงการอบรมพัฒนาตามคูปอง ๒๐ ชัว่ โมง
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมายเป็ นงานพิเศษ ดังนี้ (เช่ น)
๑. ครู ที่ปรึ กษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่........
๒. งาน.....................
๓. เวรประจาวัน...............
๔. เวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน
๕. อื่นๆ
ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้ าทีใ่ นตาแหน่ งปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี )
๑. ผลทีเ่ กิดจากการจัดการเรียนรู้
๑.๑ ร่ วมกับคณะครู จดั ทาหลักสู ตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสู ตร จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และนาแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กบั นักเรี ยน
๑.๒ ครู มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบมีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิด
๑.๓ มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง โดยใช้เครื่ องมืออย่างหลากหลายและนา ผลไปใช้ใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ได้ดาเนิ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ก ับ นัก เรี ย น โดยร่ วมกับ คณะครู จดั ท าหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วิเคราะห์หลักสู ตร จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีการวัดผล
ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง โดยใช้วิธี ก ารที่ ห ลากหลาย โดยใช้แ ฟ้ ม สะสมผลงาน ชิ้ น งาน แบบฝึ ก โดยการวัด ผล
ประเมิ นผลดัง กล่ า วครอบคลุ ม ทุ กๆด้า น ได้แก่ ด้า นความรู ้ การปฏิ บ ตั ิ ทัก ษะกระบวนการและคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการของนักเรี ยนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีการบันทึกหลังการ
จัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องให้กบั นักเรี ยนที่มีปัญหา

๗
๒. ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนาวิชาการ
๒.๑ มีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้ สามารถนาไปใช้ได้ผลดี
๒.๒ การใช้ความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอย่างครบวงจร และมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ การนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้
๒.๔ การส่ งเสริ มการคิดที่เน้นผลคุณภาพที่ตวั ผูเ้ รี ยน
๒.๕ การนาวิธีการวิจยั และพัฒนามาแก้ปัญหา พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างครบวงจร
๒.๖ การเรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ ส่ งผลให้ตนเองได้รับการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น โดยพัฒนา
ผูเ้ รี ยนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมความมีวินัยในตนเอง ซึ่ งมี ผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุ คลากรใน
โรงเรี ยน มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อขยายผลจากการเข้า ร่ วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในงานต่างๆ ที่ทางเขต
พื้นที่จดั ขึ้นและหน่วยงานต่างๆ โรงเรี ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนโดยบุคลากรในโรงเรี ยน และโรงเรี ยนเป็ นที่
ยอมรับของบุคคลทัว่ ไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ ผลงานทางด้านวิชาการ นอกจากนั้นโรงเรี ยนยัง
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรได้พฒั นาสื่ อและนวัตกรรม
๓. ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน
๓.๑ นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากาหนด
๓.๒ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์กาหนดของโรงเรี ยน
๓.๓ นักเรี ยนได้รับการพัฒนาทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
การจัดกิ จกรรมการการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการให้นกั เรี ยนได้ฝึกการ ปฏิ บตั ิจริ ง เพื่อให้
นัก เรี ย นได้มี ท กั ษะต่ า งๆ ตลอดจนสอดแทรกคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ ดีง าม ความมี วินัย ในตนเอง ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นมี
คุณธรรมจริ ยธรรม มีวินยั ในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ ความเข้าใจและทักษะไป
บูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันเป็ นการเพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้นและส่ งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า
บนพื้นฐานคุณธรรม นาความรู ้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
๔. ผลทีเ่ กิดกับสถานศึกษา
๔.๑ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ
๔.๒ มีบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของครู และผูเ้ รี ยน
๔.๓ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาหรื อหน่วยงานต่างๆ
๔.๔ การนิเทศติดตามผลการปฏิบตั ิงานของครู ทาให้การปฏิบตั ิงานมีความสมบูรณ์ และเป็ นไปตามเวลาที่
กาหนด
๔.๕ มีระบบการทางานเป็ นทีมมากขึ้น

๔.๖ มีแนวปฏิบตั ิดา้ นเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง
๘
๔.๗ การพัฒนางานมีระบบถูกต้องและครบวงจร
จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิ บตั ิราชการในการพัฒนา มีเป้ าหมาย มีทิศทางในการดาเนิ นงานเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา นักเรี ยน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งนักเรี ยนและครู มีส่วนร่ วมใน
การปฏิ บตั ิ กิจกรรมทาให้โรงเรี ยนได้รับรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ทาให้เป็ นที่
ยอมรับของผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิ่น
๕. ผลทีเ่ กิดกับชุ มชน
๕.๑ ครู ผูบ้ ริ หาร และผูป้ กครอง มีการประชุมทุกภาคเรี ยน
๕.๒ ครู และผูบ้ ริ หารร่ วมกิจกรรมสาคัญในชุมชนอย่างสม่าเสมอ
๕.๓ โรงเรี ยนให้บริ การแหล่ งเรี ยนรู ้ แก่ชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
๕.๔ ชุมชนให้ความร่ วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนด้วยดี
สถานศึกษามีส่วนร่ วมกับชุ มชน ในกิ จกรรมต่างๆตลอดปี การศึกษา โดยเฉพาะกิ จกรรมที่เกี่ ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เช่ น ประเพณี แห่ เทียนเข้าพรรษา ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี สงกรานต์ การ
ทอดผ้าป่ า ทอดกฐิ น เป็ นต้น ตลอดจนกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ กิ จกรรมวันสาคัญ ได้แก่ กิ จกรรมวันแม่ กิ จกรรม
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทาให้เกิดความร่ วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรี ยน
และท้องถิ่น นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังได้จดั กิจกรรมการประชุ มผูป้ กครอง ประชุ มคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
แต่ละภาคเรี ยนเพื่อชี้ แจงนโยบายของโรงเรี ยนและเพื่อหาแนวทางในการร่ วมพัฒนาโรงเรี ยนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และพัฒนาทางวิชาการให้เป็ นไปในทางทิศทางเดียวกัน

๙
ส่ วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ ๑ ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ.
ด้ านที่ ๑ ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
รายการพิจารณา

ระดับความรู้
มาก

ปานกลาง

น้ อย

๑. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่สอน
๒. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู ้ เชิ งเนื้ อหา กิจกรรม บริ บท เป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ความรู ้พ้นื ฐาน การปรับพื้นฐาน และอุปสรรคการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
๓. หลักการสอน และกระบวนการเรี ยนรู ้
๔. หลักสู ตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการเรี ยนรู ้ใน
แต่ละเนื้อหา
๕. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม นโยบาย
การศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสู ตร
๖. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของผูเ้ รี ยน
๗. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
๘. การใช้เทคโนโลยี และสื่ อนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้
๙. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ด้ านที่ ๒ ทักษะการปฏิบัติงาน
ระดับความรู้
รายการพิจารณา
๑. การสร้างและหรื อพัฒนาหลักสู ตร
๒. การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้
๓. การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
๔. กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนรู ้
๕. การสร้างและการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรี ยนรู ้
๖. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

ทาได้ ดี

ทาได้ ปาน
กลาง

ไม่ ค่อยทา

๑๐
ด้ านที่ ๓ ความเป็ นครู
รายการพิจารณา

ระดับความรู้
สู งมาก

ปานกลาง

ปรับปรุ ง

๑. ยึดมัน่ ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
๒. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้ รี ยน ทั้งกาย
วาจา และจิตใจ ดารงตนให้เป็ นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่ อถือทั้งใน และนอก
สถานศึกษา
๓. ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๔. มีวนิ ยั และการรักษาวินยั
๕. เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ปรับปรุ ง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ให้มี
ความรู ้ความชานาญในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น
๖. ปฏิบตั ิตนโดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
๗. มีทศั นคติที่ดีต่อบ้านเมือง
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินศักยภาพของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ.
รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้ น
๑. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง
๒. ด้านคิดเลขเป็ น คิดเลขคล่อง
๓. ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน
๔. ด้านการคิดขั้นสู ง
๕. ด้านการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
๖. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๗. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้
๘. ด้านการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
๙. ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้
๑๐. ด้านใฝ่ ดี
๑๑. ด้านทักษะชีวติ
๑๒. ด้านอยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการศึกษาและการทางาน

ระดับความรู้
สู งมาก

ปานกลาง

ปรับปรุ ง

๑๑
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสู ตรของสถาบันคุรุพฒั นา
รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้ น

ระดับความรู้
สู งมาก

ปานกลาง

ปรับปรุ ง

๑. การสอนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การแก้ปัญหาผูเ้ รี ยน
๓. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรี ยนรู ้
๔. การจัดการชั้นเรี ยน
๕. การวิจยั พัฒนาการเรี ยนการสอน/ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ทางวิชาชีพ
๖. การพัฒนาหลักสู ตร
๗. สะเต็มศึกษา(STEM Education)
๘. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยน
๙. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
๑๐. การออกแบบการเรี ยนรู ้
สรุ ปผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ ๑ ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. อยูใ่ นระดับ.................................................................
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินศักยภาพของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. อยูใ่ นระดับ.......................
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสู ตรของสถาบันคุรุพฒั นา อยูใ่ นระดับ......

๑๒
ส่ วนที่ ๓
แผนการพัฒนาตนเอง
๑. อันดับความสาคัญ / สมรรถนะทีจ่ ะพัฒนา
ให้ใส่ หมายเลขเรี ยงตามลาดับความสาคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา
( ) การสอนในศตวรรษที่ 21
( ) การแก้ปัญหาผูเ้ รี ยน
( ) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรี ยนรู ้
( ) การจัดการชั้นเรี ยน
( ) การวิจยั พัฒนาการเรี ยนการสอน/ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
( ) การพัฒนาหลักสู ตร
( ) สะเต็มศึกษา (STEM Education)
( ) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้
( ) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
( ) การออกแบบการเรี ยนรู ้
๒. วิธีการ /รู ปแบบการพัฒนา
วิธีการที่ ๑ ภาควิชาการ ซึ่ งจะเป็ นการศึกษาหาความรู ้ในเนื้ อหาที่จะได้ใช้ในห้องเรี ยนจริ งๆ โดยยึดหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นหลัก เป็ นความรู ้ ใหม่ที่เกิ ดจากการประยุกต์ความรู ้เชิ งวิชาการสู่ การปฏิ บตั ิจริ งใน
ห้องเรี ยน ประเด็นในการพัฒนาครอบคลุมทั้งเรื่ อง หลักสู ตร การเรี ยนการสอน สื่ อ การวัดผล และการวิจยั เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ ๒๑ หรื อแผนการศึกษา พ.ศ. 2560-2579
วิธีการที่ ๒ ภาคปฏิบตั ิการ จะเน้นให้ได้รับการสร้างความเข้าใจแบบเข้ม การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ คิดขั้นสู ง ด้วยการทบทวนความรู ้ (Review) การสะท้อนคิด (Reflection) และการถอดบทเรี ยน (AAR) ด้วย
กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู ที่เข้ารับการพัฒนากับคณะวิทยากร เป็ นกลุ่มย่อย มีวิทยากรประจากลุ่มทุกกลุ่ม
ซึ่ ง จะดู แลผูเ้ ข้ารั บ การพัฒนาให้ไ ด้ฝึ กทัก ษะการออกแบบเส้ นทางคุ ณภาพผูเ้ รี ย นสอดคล้องกับ หลัก สู ตร/เป้ าหมาย
ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ออกแบบเส้นทางกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างไรก่อนสร้างนวัตกรรม และแสดงถึงมีวิธีการวัดผล/สะท้อน
ผลหลังจากนาไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อย้อนกลับนามาปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนต่อไป
วิธีการที่ ๓ ภาคนิทรรศการ จะเป็ นการศึกษาจากกรณี ตวั อย่างการปฏิบตั ิ/สื่ อ-นวัตกรรมที่ดี ที่ผา่ นการบูรณาการ
ทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ สู่การพัฒนานักเรี ยนจริ ง มีการสาธิ ตแนวปฏิ บตั ิ /สื่ อ-นวัตกรรมที่ดี และฝึ กนาสื่ อ/วิธีปฏิบตั ิ /
นวัตกรรมตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรี ยน เพื่อประกอบการเขียนเค้าโครงการพัฒนากระบวนการ/สื่ อ/
นวัตกรรมนั้นๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่าจะมีผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
วิธีการที่ ๔ การสร้ างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ – ได้ร่วมสร้างการเรี ยนรู ้ในระหว่างการฝึ กอบรมด้วยการ
เรี ยนรู ้จากคู่พฒั นา (Buddy) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Share and Learn) ในกลุ่มย่อย การสะท้อนคิด (Reflection) การถอด
บทเรี ยน (AAR) และการ Coaching & Mentoring จาก Mentor/Expert เพือ่ ให้

๑๓
สามารถสร้างสรรค์ สรุ ปองค์ความรู ้ที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู ้จากทฤษฎี และองค์ความรู ้จากประสบการณ์สู่การ
ปฏิบตั ิในชั้นเรี ยนได้ โดยทางานร่ วมกับคณะวิทยากรหลังการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยกระบวนการชุ มชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่อง
๓. ระยะเวลาในการพัฒนา
เริ่ มต้น ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สิ้ นสุ ด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๔. การขอรับการสนับสนุนจากหน่ วยงาน
๔.๑ ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโครงการพัฒนาครู แบบครบวงจร ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
๕.๑ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ด้ านความรู้ : เกิดการเรี ยนรู ้ นาผลการพัฒนาสู่ การเปลี่ยนแปลงผูเ้ รี ยน และนาประสบการณ์เข้าแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้แก่เพื่อนร่ วมวิชาชี พ จนเกิดองค์ความรู ้ที่ได้จากการเข้าร่ วมชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน
ทักษะ : มีความสามารถบูรณาการความรู ้สู่การปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพ สร้าง
นวัตกรรมจากการปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน และสร้ างนวัตกรรมที่ได้ จากการเข้ าร่ วมในชุ มชนการเรี ยนรู้ ทาง
วิชาชีพและพัฒนานวัตกรรมให้เป็ นต้นแบบการเรี ยนรู ้แก่เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
ความเป็ นครู : เข้าร่ วมชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ สร้างเครื อข่ายชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ สร้างวัฒนธรรม
ทางการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา และเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาชีพ
๕.๒ ผลการนาไปใช้ในการพัฒนางาน
คือการนาความรู ้ และทักษะที่ ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานจริ งใน
ห้องเรี ยนของตนเอง ดังนี้
๕.๒.๑ นาเสนอแผนการจัดกิจกรรมแบบคู่พฒั นา (Buddy) ๑ แผน จัดให้เพื่อนครู หรื อหัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ หรื อรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ให้ขอ้ เสนอแนะ (Comment) แล้วนาไปปรับปรุ งแผนการจัดกิจกรรมใหม่ จากนั้น
จึงรายงานผ่านไลน์กลุ่มของหน่วยพัฒนา เพื่อให้วทิ ยากรหลัก/วิทยากรพี่เลี้ยง ให้การ Coaching
๕.๒.๒นาแผนการจัดกิจกรรมที่ปรับใหม่แล้ว ไปสอนจริ งในห้องเรี ยน โดยมีเพื่อนครู หรื อหัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ หรื อรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ไปเยี่ยมชั้นเรี ยน ถ่ายภาพ หรื อคลิปการสอน ที่เห็นภาพการเยี่ยมชั้นเรี ยน ภาพ
การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนในแผนการจัดกิ จกรรม และภาพผลงานการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จากนั้นนามาถอดบทเรี ยน
ร่ วมกับผูเ้ ยีย่ มชั้นเรี ยน ส่ งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Line/ facebook)
๕.๓ การสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ PLC Online เครื อข่ายระดับชาติ
หลังจากเข้ารับการอบรมตามหลักสู ตรที่สถาบันคุรุพฒั นาอนุมตั ิแล้ว จะเข้าร่ วมปฏิบตั ิการกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) เครื อข่ายระดับชาติ ซึ่ งจะได้ปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พร่ วมกับสมาชิ กจากทัว่
ประเทศ กลุ่มละ ๘ – ๑๐ คน/ครั้ง ในระยะเวลาละ ๓ เดือน ตามขั้นตอนกิจกรรม PLC ๗ ขั้น ภายใต้การกากับดูแลตลอด

๑๔
การปฏิบตั ิกิจกรรมและเติมเต็มความรู ้ทางวิชาการไปพร้อมกันของ Mentor & Expert เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้ วดั
การมีส่วนร่ วมในชุ มชนวิชาชี พของ ก.ค.ศ. ซึ่ งสมาชิกสามารถนับเป็ นชัว่ โมงการปฏิบตั ิงานโดยมีร่องรอยหลักฐานการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อให้หน่วยพัฒนาครู รับรองชัว่ โมง PLC เพื่อใช้เป็ นร่ องรอยในการบันทึกในระบบบันทึก (Logbook)
ของ กคศ. ได้ในอนาคต

ลงชื่ อ........................................................................
(
)
ตาแหน่งครู กลุ่มสาระ..................
ผูจ้ ดั ทาแผนพัฒนาตนเอง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ลงชื่ อ........................................................................
( นายวิทยา พัฒนเมธาดา )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดอยเต่าวิทยาคม

๑๕
๖. ประวัติการเข้ ารับการพัฒนา (ในรอบ ๒ ปี ทีผ่ ่านมา)
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เรื่ องที่จัดอบรม

หน่ วยงานที่จัดอบรม

วันที่จัด
อบรม

จานวน
ชั่วโมง

หมายเหตุ

๑๖
ส่ วนที่ ๔
ความต้ องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............................................................................................................)
๑. หลักสู ตรใดที่ท่านต้ องการพัฒนา
ลาดับที่
รหัสหลักสู ตร
รายละเอียด
๑.
๒.
๓.
๒. เพราะเหตุใดท่ านจึงต้ องการเข้ ารับการพัฒนาในหลักสู ตรนี้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , แผนการศึกษาชาติ, นโยบายศธ. และนโยบาย สพฐ.
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ข้อ ๑.๓ เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ผ่านหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์และความเป็ นพลเมือง ข้อ ๒.๔ ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบตั ิจริ ง ข้อ ๒.๕ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ข้อ ๑.๒ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) ข้อ ๑.๓
การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบตั ิจริ ง (Active Learning) ข้อ ๑.๔ การพัฒนาครู ท้ งั ระบบที่เชื่ อมโยงกับการเลื่อนวิทย
ฐานะ
๓. ท่ านคาดหวังสิ่ งใดจากการเข้ ารับการพัฒนาในหลักสู ตรนี้
๓.๑ การสอนแบบโครงการ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งมุ่งให้เด็กแสวงหาคาตอบจากการเรี ยนเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่งอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
๓.๒ ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาจะได้ประยุกต์ใช้การสอนแบบ Active Learning เข้ากับสาระต่างๆ ในกลุ่มสาระ.........
๓.๓ อัตลักษณ์ร่วมทางสังคม เป็ นคุณลักษณะที่ใช้แสดงความเป็ นตัวตนของผู ้เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจะเป็ นวัยที่แสวงหาความเป็ นตัวตน หรื ออัตลักษณ์เฉพาะตน ส่ วนอัตลักษณ์ร่วมทางสังคม เป็ น
คุณลักษณะที่แสดงความเป็ นตัวตนในฐานะที่ตนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ในรายวิชาเพิ่มเติม
หรื อหลักสู ตรแบบยึดเป้าหมายเป็ นฐาน
๓.๔ ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาจะได้จดั ทาแผนพัฒนาตนเอง, สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาผูเ้ รี ยน, ฝึ กเขียนเค้าโครง
และออกแบบขั้นตอนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ, โดยการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว20/21/22)
การถอดบทเรี ยนความสาเร็ จจากตัวอย่างผลงานที่ผา่ นการประเมินครู เชี่ ยวชาญ ภายใต้การแนะนา (Coaching) จาก

๑๗
วิทยากร ครู เชี่ ยวชาญ และเข้าชุมชนแหงการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยน แบ่งปั น (ออนไลน์) ตลอดปี เพื่อยกระดับ
มาตรฐานวิทยฐานะ
๔. ท่านจะนาความรู้ จากหลักสู ตรไปพัฒนาการสอนของท่ านอย่ างไร
นาความรู ้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานจริ งในห้องเรี ยน
ของตนเอง โดยเสนอผลปฏิบตั ิตามแผนการจัดกิจกรรม แบบคู่ Buddy ผ่านระบบออนไลน์ (Line/ facebook) เพื่อร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนร่ วมวิชาชีพในอันที่จะปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.................................
ที่ ................................................. วันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ..................................
เรื่ อง การรายงานแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan)
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน................................
ตามที่ โ รงเรี ยนได้ม อบหมายให้ ค ณะครู ทุ ก คนจัด ท าแผนพัฒ นาต นเอง ( Id plan ) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การวางแผนในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลเกิดผลดีแก่ตนเองและราชการ และเป็ นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิ การ คือการพัฒนาครู ท้ งั ระบบตามคูปอง
ดังนั้น ข้าพเจ้า .............................................ได้จดั ทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑
เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ
ลงชื่อ.............................................
(
)
ตาแหน่ง ครู
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(
)
ความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(
)
ความคิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(
)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดอยเต่าวิทยาคม

