
แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    เรณู     วงษห์อมจนัทร์        CAR กลุมสาระ ฯ ่      ปฐมวยั 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  
 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

26-30  พ.ค.51 ไดข้อ้มลูนกัเรียนและ
ทราบปัญหา 

รู้แนวทางการทาํวิจยัที�
จะทาํใหน้กัเรียนเกดการิ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 

หวัขอ้วิจยั 

2. จดัทาํแผนวิจยัใน
ชนัเรียน,  

26-30  พ.ค. 51 มีแผนการสอนเกยวกบี� ั
การวิจยัในชนัเรียน,  

เกดแนวทางในการทาํิ
วิจยั 

นวตักรรม 

3. สร้างนวตักรรม 
 

16-20  มิ.ย. 51 แบบฝึกประกอบการวิจยั 
คือ เกมร้อยเชือก 

เกดนวตักรรมที�ใช้ิ
แกปัญหาในชนัเรียน้ ,  

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุมเป้าหมาย่  

4. สร้างเครื�องมือที�ใช้
เกบรวบรวมขอ้มลู็  

16-20  มิ.ย. 51 - แบบสงัเกตพฤติกรรม 
- แบบบนัทึกพฤติกรรม 

เกดแบบสงัเกติ
พฤติกรรมและแบบ
บนัทึกพฤติกรรมที�ใชใ้น
การทาํวิจยั 

ทราบขอ้มลูที�ไดจ้ากการใช้
เครื�องมือเพื�อรวบรวมขอ้มูล 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

2-27  มิ.ย. 51 นกัเรียนมีการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางที�ดีขึน,  

นกัเรียนเกดการิ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 

นกัเรียนมีพฤติกรรมตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

20 มิ.ย.- 4 ก.ค.51 มีรูปเลมและรายงานการ่
วิจยั  คือ  แบบฝึกเกม
ร้อยเชือก 

นกัเรียนมีพฤติกรรมตาม
วตัถุประสงค ์

แกปัญหาและปรับ้
พฤติกรรมนกัเรียน 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน/เพื�อน
รวมงาน่  

25-26  ก.ย. 51 ไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้กบั
เพื�อนรวมงาน่  

ไดรั้บความรู้เพิมขึน� ,  ไดค้วามรู้นาํไปใชใ้น
กจกรรมการเรียนการสอนิ  

8. นาํเสนอผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8  ต.ค. 51    

 

 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    พจนารถ     นิมสมบุญ       /  CAR กลุมสาระ ฯ ่      ภาษาองักฤษ 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  
 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

1 มิ.ย. 51 นกัเรียนในชวัโมง�
ภาษาองักฤษ  นกัเรียนมี
ระเบียบวินยั ควบคุม
ตวัเองได ้

การเรียนการสอน
เป็นไปดว้ยความราบรื�น 

นกัเรียนจาํคาํภาษาองักฤษ
ไดแ้มนจากการมีสมาธิ่  

2. จดัทาํแผนวิจยัใน
ชนัเรียน,  

8 มิ.ย. 51 การเรียนคาํศพัท์
ภาษาองักฤษโดยนงัสมาธิ�  

นกัเรียนแมนยาํคาํศพัท์่
มากขึนโดยการเรียน,
ประคองสมาธิ 

นกัเรียนจาํคาํศพัทไ์ดแ้มนยาํ  ่
และมีการควบคุมตนเองได ้

3. สร้างนวตักรรม 
 

15 มิ.ย. 51 วิธีการใช ้C.D. สมาธิของ 
ดร.อาจอง    ชุมสาย ณ 
อยธุยา 

นกัเรียนมีระเบียบวินยั
มากขึน,  

นกัเรียนควบคุมตนเองได้
โดยใชวิ้นยัเชิงบวก 

4. สร้างเครื�องมือที�ใช้
เกบรวบรวมขอ้มลู็  

24 มิ.ย. 51 1.C.D.สมาธิจาก ดร.อา
จอง   
2. วิธีการใช ้

เกดสื�ออุปกรณ์และิ
วิธีการใชอุ้ปกรณ์ใน
ทางการสอน
ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนมีสมาธิ  วินยั  
อดทน เคารพ และจาํศพัท์
ภาษาองักฤษไดแ้มนยาํ่  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

2 ก.ค. 51 นกัเรียนนงัสมาธิตลอด�
เทปประกอบการเรียน
คาํศพัทเ์กยวกบ  ี� ั Body 
รางกาย่  

นงัเรียนมีวินยั  อดทน �
เคารพ ควบคุมตนเองได ้

นกัเรียนจาํคาํศพัทไ์ดแ้มนยาํ่  

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

20 ส.ค. 51 รายงานการวิจยั  1  เทอม วิธีการใชส้มาธิโดย
บูรณาการกบการเรียนั
ภาษาองักฤษเกยวกบี� ั
รางกาย่  

นกัเรียนมีระเบียบวินยัในชนั,
เรียนและจาํคาํศพัทเ์กยวกบี� ั
รางกายไดแ้มนยาํ่ ่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน/เพื�อน
รวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 เผยแพร  ่ CD สมาธิ           
ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ 
อยธุยา 

นกัเรียนจาํนวนมากมี
สมาธิมากขึน,  

การทาํสมาธิกอนเรียนเป็น่
สิงที�สาํคญั�  

8. นาํเสนอผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 51 C.D. ดร.อาจอง    ชุมสาย  
ณ อยธุยา 

วิธีการใช ้CD สมาธิ ชุมชนใหค้วามสนใจ 

 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    อารีย ์    ชาํนิเขตรการณ์        CAR กลุมสาระ ฯ ่      ภาษาไทย  ชนัป3 .1 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  
 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

12-16 มิ.ย. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�มีปัญหา รู้แนวทางที�จะทาํการ
วิจยั 

ทราบปัญหาที�เกดขึนกบิ ั,
นกัเรียน 

2. จดัทาํแผนวิจยัใน
ชนัเรียน,  

22-27 มิ.ย. 51 งานวิจยั  เรื�องการพฒันา
ทกัษะในดา้นการอ่านการ
เขียน 

นกัเรียนอานคาํ  เขียนคาํ  ่
ไดค้ลองขึน่ ,  

แนวทางการสร้างนวตักรรม  
เลือกนวตักรรมใหเ้หมาะสม 

3. สร้างนวตักรรม 
 

1 มิ.ย.-30 มิ.ย. 51 หนงัสืออานเพิมเติม        ่ �
เรื�อง กาสีดาํ 

เกดนวตักรรมใช้ิ
แกปัญหา  การอาน  การ้ ่
เขียน 

มีการเปลี�ยนแปลงนวตักรรม
ของกลุมเป้่ าหมาย  หลงัใช้
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือที�ใช้
เกบรวบรวมขอ้มลู็  

30 มิ.ย.-1 ก.ค.51 1. แบบประเมิน   
2. ใบกจกรรมิ  
3. แบบฝึกอาน ่ , เขียน 

นาํไปใชร้วบรวมขอ้มลู ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือ กบรายงานั  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

1 ส.ค.-30 ส.ค.51 ปฏิบติัการสอนตาม        
แผนการสอนเพื�อแกไข้
ปัญหาการวิจยั 

นกัเรียนมีการพฒันา
ทกัษะในดา้นการอาน ่ ,
การเขียนคาํในภาษาไทย 
ถกูตอ้งมากยิงขึน� ,  

นกัเรียนอานคา ่ ่ , เขียนได ้ 
ถกูตอ้ง  คลองแคลว่ ่  

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

1 ก.ย.-1 ต.ค. 51 เกบรวบรวมขอ้มลูและ็
สรุปผลงาน 

รายงานการวิจยัเรื�องการ
พฒันาทกัษะในดา้นการ
อาน เขียน่  

แกปัญหาเดก็นกัเรียนที�อาน ้ ่
ไมคลองเขียนไมคลอง่ ่ ่ ่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน/เพื�อน
รวมงาน่  

25-26 ก.ย.51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
ปรับปรุง พฒันา ชีแนะ ,
จากผูบ้ริหาร และครู 

ไดรั้บความรู้ที�
หลากหลาย 

นาํไปปรับปรุง  พฒันา
คุณภาพ  การเรียน  การสอน
ใชใ้นโอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

    

 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    วรรณา     นาคแกว       ้  CAR กลุมสาระ ฯ ่      วทิยาศาสตร์ 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุล่ าคม 
 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

12-16 พ.ค. 51 นกัเรียนที�มีปัญหา รู้แนวทางที�จะทาํการ
วิจยั 

ทราบปัญหาที�เกดขึนกบิ ั,
นกัเรียน ( หวัขอ้วิจยั ) 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

17 พ.ค.51 แผนการจดัการเรียนรู้  เพื�อ
รองรับงานวิจยัปัญหา 

เกดแนวทางการวิจยัิ  แนวทางการสร้างนวตักรรม 
เลือกสรรนวตักรรมที�
เหมาะสม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

18 พ.ค. 51 บูรณาการการเรียนเรื�อง
สวนประกอบของพืช่  

เกดนวตักรรมที�ใช้ิ
แกปัญหา้  

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุมเป้าหมาย ่  หลงัใช้
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

18 พ.ค. 51 - แบบสงัเกต 
- แบบบนัทึกพฤติกรรม
นกัเรียน 
- ใบความรู้ 

นาํไปใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลูและประมวลผล
ขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือเกบรวบรวม็
ขอ้มลู 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

22 พ.ค.-19 มิ.ย.51 ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการสอนเพื�อแกปัญหา้
วิจยั 

นกัเรียนมีทศันคติที�ดี      
มีความพร้อมมีทกัษะ
พืนฐาน  ที�จาํเป็น,
เพียงพอตอการเรียน่  

นกัเรียนมีความรู้  ทกัษะการ
เรียนรู้  ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

23 – 27  มิ.ย. 51 เกบรวบรวมและสรุป็ ผล
งาน 

รายงานการวิจยัเพื�อ
แกปัญหา  การเรียนรู้  ้
เรื�องสวนประกอบของ่
พืช 

สามารถแกปัญหาปรับ้
พฤติกรรมของนกัเรียน 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้  
ปรับปรุง พฒันา ชีแนะ ,
จากผูบ้ริหาร และครู 

ไดรั้บความรู้ นาํไปปรับปรุง  พฒันา
คุณภาพ  การเรียนการสอน
ในโอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

    

 
 



 
แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 

การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    กนกพร จามรพิพฒัน์       CAR กลุมสาระ ฯ ่      ภาษาไทย 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเ่ ดือน  ตุลาคม 

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

12-16 พ.ค. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�มีปัญหา รู้แนวทางที�จะทาํการ
วิจยั 

ทราบปัญหาที�เกดขึนกบิ ั,
นกัเรียน (หวัขอ้การวิจยั) 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

17 พ.ค.51 วิจยัชนัเรียนเรื�องการ,
พฒันาทกัษะการอานและ่
การเขียน 

นกัเรียนมีทกัษะในการ
อาน่ -การเขียนคาํได้
ถกูตอ้ง 

แนวทางการสร้างนวตักรรม
เลือกสรรนวตักรรมที�
เหมาะสม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

18 พ.ค. 51 แบบฝึกเสริมทกัษะการ
อาน่ -การเขียน 

เกดนวตักรรมที�ใช้ิ
แกปัญห้ าในการอานการ่
เขียนของนกัเรียน 

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุมเป้าหมายหลงัการ่
ใชน้วตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

18 พ.ค. 51 - ใบความรู้ 
- แบบฝึก 
- แบบประเมิน 

นาํไปใชเ้กบรวมรวม็
ขอ้มลูและประมวลผล
ขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือที�เกบรวบรวม็  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

22 พ.ค.-19 มิ.ย.51 ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้เพื�อ
แกปัญหาวิจยั้  

นกัเรียนมีพืนฐานใน,
ดา้นการอานและการ่
เขียนที�ถกูตอ้งมีทศันคติ
ในการเรียนภาษาไทย 

นกัเรียนอานคาํ่ -เขียนคาํได้
ถกูตอ้งชดัเจนขึน,  

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

23 – 27  มิ.ย. 51 เกบรวบรวมและสรุปผล็
งาน 

รายงานการวิจยัเรื�องการ
พฒันาทกัษะในดา้น    
การอาน ่ - การเขียน 

แกปัญหานกัเรียนที�อานไม้ ่ ่
คลองเขียนไมคลอง  ทาํให้่ ่ ่
อานคลองเขียนคลองขึน่ ่ ่ ,  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนการเรียนรู้
ปรับปรุงพฒันาชีแนะจาก,
ผูบ้ริหาร  และครู 

ไดรั้บความรู้ที�
หลากหลาย 

นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนไว้
ใชใ้นโอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

    

 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    กรองทอง    ดาํนิล                    CAR กลุมสาระ ฯ ่      ภาษาไทย  ป.1/4 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

30 ก.ค.-3 ส.ค.51 ขอ้มลูนกัเรียนที�เขียนคาํที�
ประสมสระ เอ  ไมถกูตอ้ง่  

รู้แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัเรียนิ ั,  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

4-5 ส.ค.51 การพฒันาการเขียนคาํที�
ประสมสระเอ 

นกัเรียนที�เขียนคาํที�
ประสมสระเอไดถ้กูตอ้ง
ผานเกณฑ์่  

แนวทางการสร้าง/เลือกสรร
นวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

6-10  ส.ค. 51 แบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํที�ประสมสระเอ 

ไดน้วตักรรมที�ใช้
แกปัญหาการเขียนของ้
นกัเรียน 

พฒันาการเขียนของ
กลุมเป้าหมายหลงัใช้่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

11-17 ส.ค.51 - แบบประเมิน 
- ใบกจกรรมิ  

นาํไปใชร้วบรวมขอ้มลู
และประมวลผลขอ้มลูที�
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือที�เกบรวบรวม็  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

18 ส.ค.-18 ก.ย.51 ปฏิบติัการสอนตามแผนฯ 
เพื�อแกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะ/ความ
พร้อมในการเขียน 

นกัเรียนมีความรู้/ทกัษะตาม
เป้าหมายของการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

1- - 21 ก.ย.51 เกบรวบรวมและสรุปผล็  รายงานการพฒันาการ
เขียนคาํที�ประสมสระเอ 

นกัเรียนมีทกัษะในการเขียน  
เขียนไดถ้กูตอ้งผานเกณฑ์่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรับปรุง  
พฒันา  ชีแนะจากครูและ,
ผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

    

 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    จนัทนา     จนัทร์อุดม CAR กลุมสาระ ฯ ่     คอมพิวเตอร์ชนัอนุบาล3  
ระหวางเดื่ อนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม 

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

12-16 พ.ค. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�มีปัญหา รู้แนวทางที�จะทาํการ
วิจยั 

ทราบปัญหาที�เกดขึนกบิ ั,
นกัเรียน ( หวัขอ้วิจยั ) 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

17 พ.ค.51 แผนการจดัการเรียนรู้เพื�อ
รองรับงานวิจยัปัญหา 

เกดแนวทางการวิจยัิ  แนวทางการสร้างนวตักรรม 
, เลือกสรร นวตักรรมที�
เหมาะสม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

18 พ.ค.51 เกมคอมพิวเตอร์ชวยสอน่  เกดนวตักรรมที�ใช้ิ
แกปัญหา้  

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุมเป้าหมายหลงัใช้่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

18 พ.ค. 51 - แบบสงัเกต 
- แบบบนัทึกพฤติกรรม
นกัเรียน 

นาํไปใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลูและประมวลผล
ขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือที�เกบรวมรวม็  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

22 พ.ค.-19 มิ.ย.51 ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการสอนเพื�อแกปัญหา้
วิจยั 

นกัเรียนมีทศันคติที�ดีมี
ความพร้อมทกัษะ
พืนฐานที�จาํเป็นเพียงพอ,
ตอการเรียน่  

นกัเรียนมีความรู้ทกัษะการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

23-27 มิ.ย.51 เกบรวบรวมและสรุปผล็
งาน 

รายงานการวิจยัเรื�องการ
แกปัญหานกัเรียนขาด้
ทกัษะการใชเ้มาส์ 

แกปัญหาสามารถปรับ้
พฤติกรรมนกัเรียนร้อยละ 
100 
 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย.51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
ปรับปรุงพฒันา  ชีแนะ ,
จากผูบ้ริหารและครู 

ไดรั้บความรู้ นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

    

 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    ปฏิภาณ     ภูพุกก    ่ ์ CAR กลุมสาระ ฯ ่     สังคมศึกษา  ชนัป3 .1 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

17-21 มิ.ย.51 ขอ้มลูนกัเรียนที�มีปัญหา รู้แนวทางที�จะทาํการ
วิจยั 

ทราบปัญหาที�เกดขึนกบิ ั,
นกัเรียน ( ตงัหวัขอ้เรื�องวิจยั ,
) 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนั, เรียน 

22-25 มิ.ย. 51 งานวิจยั เรื�อง การมีสวน่
รวมในการทาํความสะอาด่
หอ้งเรียน 

นกัเรียนมีความ
รับผิดชอบมากขึน,  

แนวทางการสร้างนวตักรรม
เลือกสรรนวตักรรมที�
เหมาะสม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

26 มิ.ย.-5 ก.ค. 51 โครงงานคุณธรรม  เรื�อง
คุณธรรมที�หนูทาํได ้

เกดนวตักรรมที�ใช้ิ
แกปั้ญหา 

เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุมเป้าหมายหลงัใช้่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

6-10 ก.ค. 51 1. แบบประเมิน 
2. ใบกจกรรมิ  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรม 

นาํไปใชร้วบรวมขอ้มลู
และประมวลผลขอ้มลูที�
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือที�เกบรวมรวม็  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

10 ก.ค.-30 ก.ย. 51 ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการสอนเพื�อแกปัญหา้
การวิจยั 

นกัเรียนมีทศันคติที�ดีมี
ความพร้อมทกัษะ
พืนฐานที�จาํเป็นเพียงพอ,
ตอการเรียน่  

นกัเรียนมีความรู้  ทกัษะการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

6-9 ต.ค. 51 เกบรวบรวมและสรุปผล็
งาน 

รายงานการวิจยัเรื�องการ
มีสวนรวมในการทาํ่ ่
ความสะอาด 

แกปัญหาเดก็ที�ขาดความ้
รับผิดชอบ 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26  ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรับปรุง 
พฒันา ชีแนะ จากผูบ้ริหาร ,
และครู 

ไดรั้บความรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

    

 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    ประภาพร     ซิวตาวงศ ์   CAR กลุมสาระ ฯ ่     การเรียนรู้ภาษาไทย 
ระหวางเดือนมิถุนา่ ยน   ถึงเดือน  ตุลาคม 

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

พ.ค.-ต.ค. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�อานและ่
เขียนประโยค 

รู้แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัเรียนิ ั,  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรี, ยน 

พ.ค.-ก.ย.51 การพฒันา การแตง่
ประโยค 

นกัเรียนอานและเขียน่
ประโยคไดถ้กูตอ้ง 

เลือกนวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

มิ.ย.51 ชุดแบบฝึกแกปัญหาการ้
แตงประโยค  ่ 5  ชุด 

ไดน้วตักรรมที�ใช้
แกปัญหาการแตง้ ่
ประโยค 

พฒันาการอานและการเขียน่
แตงประโยค่  

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มลู 

ส.ค. 51 - แบบเกบขอ้มลู็  
- แบบฝึกการแตงประโยค่  

นาํไปรวบรวมขอ้มลู ทราบขอ้มลูทงัหมดเกบรวม, ็
รวมขอ้มลู 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

ส.ค.51 ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการ แกปัญหา้  

นกัเรียนในการอานและ่
เขียนแตงประโยค่  

นกัเรียนมีความรู้มีทกัษะ
ตามเป้าหมายการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

ส.ค.-ก.ย.51 เกบรวบรวมขอ้มลูสรุปผล็  รายานพฒันาการอาน  ่
การเขียน  แตงประโยค่  

นกัเรียนกลุมเป้าหมายมี่
ทกัษะการอาน  และการ่
เขียนแตงประโยค่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 2551 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรับปรุง
พฒันาแนะนาํจากผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 51 นาํผลงานไปรวมแสดง่
นิทรรศการของกลุมสาระ่
ภาษาไทยเพื�อใหเ้ขตพืน,
ที�มาประเมิน 

ไดเ้ผยแพรผลงานตอ่ ่
สาธารณชน 

ไดรั้บคาํชีแนะปรั, บปรุงใน
สวนที�บกพรอง  เพื�อให้่ ่
ผลงานสมบูรณ์ยิงขึน� ,  

 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    พนูทว ี    สายใจ    CAR กลุมสาระ ฯ ่     ภาษาไทย 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

10 มิ.ย.-15 มิ.ย. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�อานคาํ่
ประสมสระอะ, อา, อิ,อี,อุ
,อ,ูเอ,แอ 

รู้แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัเรียนิ ั,  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

18 มิ.ย. 51 การพฒันาทกัษะการอาน่
คาํประสม สระ อะ,อา,อิ,อี
,อุ,อ,ูเอ,แอ 

นกัเรียนอานไดถ้กูตอ้ง่
ตามเกณฑที์�ประเมิน 

แนวทางการสร้าง และ เลือก
นวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

22 มิ.ย. 51 ชุดแบบฝึกทกัษะการอาน่  ไดน้วตักรรมที�ใช้
แกปัญหาการอาน้ ่  

พฒันาการอานของนกัเรียน่
กลุมเป้าหมายหลงัใช้่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

14 ก.ค. 51 - ชุดฝึกทกัษะการอานคาํ่  
    5 ชุด  
 - แบบประเมิน 

นาํไปรวบรวมขอ้มลู
และประมวลผลขอ้มลูที�
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดที�ใชเ้กบ, ็
รวบรวม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

19 ก.ค. 51 ปฏิบติัการสอนตามแผน
เพื�อแกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะการอาน่
คาํที�ประสมสระ อะ
,อา,อิ,อี,อุ,อ,ูเอ,แอ 

นกัเรียนมีความรู้ มีทกัษะ
ตามเป้าหมายของการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

20 ส.ค. 51 เกบรวบรวมขอ้มลู สรุปผล็  รายงานพฒันาการอาน่
คาํที�ประสมสระ อะ , อา 
,อิ, อี,อุ,อ,ูเอ,แอ 

นกัเรียกลุมเป้าหมายมีทกัษะ่
ในการอานผานเกณฑ์่ ่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
ปรับปรุง พฒันา ชีแนะ ,
จากครูผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงพฒันา 
คุณภาพ  การเรียนการสอน
ในโอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 51 ไดน้าํเสนอผลงานตอ่
สาธารณชนที�จดัสวนกลาง่  

ไดเ้ผยแพรผลงานให้่
เป็นที�ประจกัษ ์

ไดรั้บคาํชีแนะใหป้รับปรุง,
แกไขเพื�อใหผ้ลงานดียิงขึน้ � ,  

 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    กลยารัตน์     เจริญยงิอนนัต ์     ั / CAR กลุมสาระ ฯ ่     ภาษาไทย 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

4 ส.ค.51 ขอ้มลูนกัเรียนอานและ่
เขียนอกัษรควบ  ร, ล 

รู้แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัิ ั, เรียน 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

25 ส.ค. 51 การพฒันา  การอาน  และ่
การเขียน  อกัษรควบ ร,ล 

นกัเรียนเขียนและอาน่
อกัษรควบ ร,ล  ได้
ถกูตอ้งผานเกณฑ์่  

แนวทางการสร้าง  เลือกสรร
นวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

 ชุดแบบฝึกการแกปัญหา้
การอานและการเขียน่  

ไดน้วตักรรมที�ใช้
แกปั้ญหาการอานและ่
การเขียน 

พฒันาการอานและการเขียน่
ของกลุมเป้าหมายหลงัใช้่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

 -ใบกจกรรมชุดแบบฝึก ิ 5 
ชุด 
- แบบประเมิน 

นาํไปรวบรวมขอ้มลู
และประมวลผลขอ้มลูที�
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดที�ใชเ้กบ, ็
รวบรวม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

 ปฏิบติัการสอนตามแผน
เพื�อแกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะความ
พร้อมในการอานและ่
การเขียน 

นกัเรียนมีความรู้    มีทกัษะ
ตามเป้าหมายของการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

 เกบรวบรวมขอ้มลู  ็
สรุปผล 

รายงานพฒันาการอาน่
และการเขียน 

นกัเรียนกลุมเป้าหมาย  มี่
ทกัษะในการอาน  การเ่ ขียน
ใหผ้านเกณฑ์่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้  
ปรับปรุง พฒันา  ชีแนะ,
จากครูและผูบ้ริหาร 

ไดค้วามรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุง  พฒันา
คุณภาพ  การเรียนการสอน
ในโอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนก่ ลางจดั 

8  ต.ค. 51 ไดเ้สนอผลงานกลุมสาระ่
ภาษาไทย 

ไดเ้ผยแพรผลงาน่  ไดรั้บคาํชีแนะ  ปรับปรุงใน,
สวนที�บกพรอง  เพื�อแกไข่ ่ ้
ผลงานใหส้มบูรณ์ 

 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    สิรินาฏ     บุรีรักษ ์     CAR กลุมสาระ ฯ ่     ภาษาไทย 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

5 มิ.ย.51 ขอ้มลูนกัเรียนที�อาน  เขียน ่
มาตราตวัสะกด 

รู้แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัเิ ั, รียน 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

16 มิ.ย.51 การพฒันาการอาน  และ่
การเขียนมาตราตวัสะกด 

นกัเรียนอาน เขียน ่
มาตราตวัสะกดได้
ถกูตอ้งผานเกณฑ์่  

แนวทางการสร้าง  เลือกสรร
นวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

4 ก.ค. 51 ชุดแบบฝึกการอานและ่
การเขียนมาตราตวัสะกด 

ไดน้วตักรรมที�ใช้
แกปัญหา  การอาน  และ้ ่
การเขียนมาตราตวัสะกด 

พฒันาการอานและการเขียน่
มาตราตวัสะกดของ
กลุมเป้าหมายหลงัใช้่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

15 ก.ค.51 -ใบกจกรรมชุดแบบฝึก ิ 5 
ชุด 
- แบบประเมิน 

นาํไปรวบรวมขอ้มลู
และประมวลผลขอ้มลูที�
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทั,งหมดที�ใชเ้กบ็
รวบรวม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

6 ก.ค. 51 ปฏิบติัการสอนเพื�อ
แกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะความ
พร้อมในการอานและ่
การเขียนมาตราตวัสะกด 

นกัเรียนมีความรู้มีทกัษะ
ตามเป้าหมายของการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

18 ส.ค. 51 เกบรวบรวมขอ้มลู สรุปผล็  รายงานพฒันาการอ่าน  
และการเขียน มาตรา
ตวัสะกด 

นกัเรียนกลุมเป้าหมายมี่
ทกัษะในการอาน  การเขียน ่
มาตราตวัสะกดไดผ้าน่
เกณฑ ์

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย.51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้  
ปรับปรุง พฒันาชีแนะ จาก,
ครู และผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรีนยการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค.51 รวมนาํเสนอให้่
ศึกษานิเทศกตรวจดูผลงาน์  

ไดเ้ผยแพรผลงานแก่ ่
เพื�อนรวมงาน่  

ไดรั้บคาํชีแนะปรับปรุงใน,
สวนที�บกพรองเพื�อแกไข่ ่ ้
ผลงานใหส้มบูรณ์ยิงขึน� ,  

 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    สรางคจิ์ต     เฟื/ องฟอง      CAR กลุมสาระ ฯ ่     ภาษาไทย 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

17 มิ.ย. 51 นกัเรียนมกัจะอาน เขียนคาํ  ่
ตวัสะกดไมตรงมาตรา ไม่ ่
ถกูตอ้ง 

นกัเรียนรู้ปัญหา มอง
ตนเอง และสามารถอาน่
เขียนใหดี้ขึน,  

เพื�อใหน้กัเรียน  อาน เขียน่
ภาษาไทยไดค้ลองขึน่ ,  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

24 มิ.ย. 51 จดัทาํแผนวิจยัในชนัเรียน  ,
เพื�อแกปัญหา้  

นกัเรียนอาน  เขียนคาํ  ่
ตวัสะกดในมาตราแม่
กนใหถู้กตอ้งขึน,  

นกัเรียนอานเขียนไดถู้กตอ้ง่
ขึน,  

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

1 ก.ค. 51 จดัทาํนวตักรรมแบบฝึกคาํ
ที�สะกดในมาตราแมกน่  

นกัเรียนไดเ้รียนรู้  จาก
แบบฝึก ที�ครูสร้าง 

นกัเรียนสามารถทาํแบบฝึก
ไดถ้กูตอ้งดี 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

19 ก.ค. 51 - แบบทดสอบ 
- แบบฝึก 

นกัเรียนมีความรู้เรื�องคาํ
ที�สะกดในมาตราแมกน่  

นกัเรียนบอกตวัสะกดใน
มาตราแมกนได้่  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

8 ส.ค. 51 นาํสื�อไปทดลองใช้
แกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะในการ
อาน  การเขียนดีขึน่ ,  

นกัเรียนนาํความรู้ที�ไดไ้ปใช้
กบการเรียนสาระอื�นได้ั  

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

1 ก.ย. 51 รวบรวมขอ้มูล จดัการ
ขอ้มลู 
สรุปผลรายงาน 

ทราบขอ้มลูของนกัเรียน
แตละคน่  

สามารถแยกแยะเดก็  เกง    ่
ปานกลาง  ออนได้่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 จดันิทรรศการ ประเมินความพึงพอใจ
เพื�อจะไดพ้ฒันาตอไป่  

นาํขอ้ดี  ขอ้เสียมากปรับปรุง 

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8  ต.ค. 51 นาํเสนอรายงานการจดัการ
เรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
นวตักรรม 

นกัเรียนไดท้าํแบบฝึกที�
หลากหลาย 

นกัเรียนสามารถนาํความรู้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    ดวงตา     ศุภดิษฐ ์     CAR กลุมสาระ ฯ ่     ภาษาไทย 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

1 มิ.ย. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�เขียนไม่
คลอง่  

แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัเรียนิ ั,  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

8 มิ.ย. 51 การพฒันาการเขียน นกัเรียนสามารถเขียนได้
คลองและผานเกณฑ์่ ่  

การสร้างและเลือก
นวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

15  มิ.ย. 51 ชุดคาํ  การเขียน 1-20  ชุด ไดน้วตักรรม พฒันาการเขียนใหค้ลองขึน่ ,  

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

24 มิ.ย. 51 ชุดคาํการเขียน รวบรวมขอ้มูล ทราบขอ้มลู 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

2 ก.ค. 51 ปฏิบติัตามชุดฝึก นกัเรียนมีทกัษะในการ
เขียน 

นกัเรียนพฒันาขึน,  

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

20 ส.ค. 51 รวบรวมขอ้มูล  สรุปผล  นกัเรียนเกดทกัษะขึนิ ,  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย.51 ปรับปรุงพฒันาและ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

ไดค้วามรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงและ
พฒันาการเรียนการสอน
ตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 51  ไดป้ระสบการณ์จาก
สาระอื�น ๆ ดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    ระเบียบ     กณฑาทู ้      ั CAR กลุมสาระ ฯ ่     คณิตศาสตร์ 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที/ได ้ คุณภาพที/จะเกดิ  สิงที/ไดจ้ากการดาํเนินการ/  

1. การวเิคราะห์
ปัญหาในชนั3
เรียน 

15  มิ.ย.  51 นกัเรียนมกัทาํ
คณิตศาสตร์การแกโจทย์้
ปัญหาไมคลอง่ ่  

ใหน้กัเรียนมีทกัษะการ
แกไขโจทยปั์ญหา้
เพื/อใหน้กัเรียนเขา้ใจ
ขนัตอนการทาํ3  

นกัเรียนสามารถทาํไดม้าก
กวาเดิม่  

2. จดัทาํแผน
วจิยัในชนัเรียน3  

22 มิ.ย. 51 จดัทาํ แผนวจิยัในชนั3
เรียนแลว้แตยงัไม่ ่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนทาํไดแ้ตบาง่
คนยงัไมสงงาน่ ่  

นกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ย
ตนเอง 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

 สร้างรูปแบบนวตักรรม
การฝึกทกัษะ 

นกัเรียนไดรั้บชุดฝึก
ทกัษะจากครูและลงมือ
ปฏิบติั 

นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะ
การสร้างโจทยปั์ญหาได ้

4. สร้าง
เครื/องมือที/ใช้
เกบรวบรวม็
ขอ้มูล 

30 มิ.ย. 51 แบบฝึกทกัษะการคิด 
วเิคราะห์โจทยก์าร
แกปัญหา้  

เกดความรู้ิ  นกัเรียนสร้างโจทยปั์ญหา
จากสิงตาง ๆ  ใกลต้วั/ ่  

5. ลงมือปฏิบติั 

 
7 ก.ค. 51 นาํสื/อใหน้กัเรียนไดท้าํ

จริง 
นกัเรียนสามารถทาํได้
แตยงัสงไมครบ่ ่ ่  

นกัเรียนทาํงานไดเ้ป็น
สวนมาก่  

6. สรุปและ
เขียนรายงาน 

4 ก.ย. 51 รวบรวมขอ้มูลแตยงั่
นาํเสนอรูปยงัไมสมบูรณ์่  

ขอ้มูลที/นกัเรียนทาํมี
ในระดบัตาง ๆ เพื/อ่
พฒันาตอ่  

ตามความสามารถของเด็ก
นกัเรียนแตละระดบั่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี/ยน
เรียนรู้ใน
โรงเรียน/เพื/อน
รวมงาน่  

    

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที/
สวนกลางจดั่  

    

 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    เตือนใจ     สนปี       CAR กลุมสาระ ฯ ่     ภาษาไทย 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที/ได ้ คุณภาพที/จะเกดิ  สิงที/ไดจ้ากการดาํเนินการ/  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน3  

1 มิ.ย.51 ขอ้มลูนกัเรียนที/อานและ่
เขียนอกัษรนาํ 

รู้แนวทางที/จะพฒันา ปัญหาที/เกดขึนกบนกัเรียนิ ั3  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน3  

8 มิ.ย. 51 การพฒันาการอาน  และ่
การเขียนอกัษรนาํ 

นกัเรียนเขียนและอาน่
อกัษรนาํไดถู้กตอ้งผาน่
เกณฑ ์

แนวทางการสร้าง  เลือกสรร
นวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

15 มิ.ย. 51 ชุดแบบฝึกการแกปัญหา้
การอาน  และการเขียน่
อกัษรนาํ 

ไดน้วตักรรมที/ได้
แกปัญหาการอาน และ้ ่
การเขียนอกัษรนาํ 

พฒันาการอานและการเขียน่
อกัษรนาํของกลุมเป้าหมาย่
หลงัใชน้วตักรรม 

4. สร้างเครื/องมือ
ที/ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

24 มิ.ย.51 -ใบกจกรรมชุดแบบฝึก ิ 5 
ชุด 
- แบบประเมิน 

นาํไปรวบรวมขอ้มลู  
และประมวลผลขอ้มลูที/
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดที/ใชเ้กบ3 ็
รวบรวม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

2 ก.ค. 51 ปฏิบติัการสอนตามแผน
เพื/อแกปั้ญหา 

นกัเรียนมีทกัษะความ
พร้อมในการอานและ่
การเขียนอกัษรนาํ 

นกัเรียนมีความรู้  มีทกัษะ 
ตามเป้าหมายของการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

20  ส.ค. 51 เกบรวบรวม  สรุปผล็  รายงานพฒันาการอาน่
และการเขียนอกัษรนาํ 

นกัเรียนกลุมเป้าหมาย  มี่
ทกัษะในการอาน  การเขียน่
อกัษรนาํไดผ้านเกณฑ์่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี/ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื/อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี/ยน เรียนรู้
ปรับปรุงพฒันา  ชีแนะจาก3
ครู  และผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพ  การเรียนการสอน
ในโอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที/
สวนกลาง่ จดั 

8 ต.ค. 51 ไดรั้บเลือกเป็นตวัแทน
ผูน้าํการเปลี/ยนแปลง  กลุม่
สาระภาษาไทย จากเขต
พืนที/การศึกษาตาก  เขต 3 1 

ไดเ้ผยแพรผลงานให้่
เป็นที/ประจกัษแ์ก่
สาธารณชน 

ไดรั้บคาํชีแนะปรับปรุงใน3
สวนที/บกพรอง เพื/อแกไข่ ่ ้
ผลงานใหส้มบูรณ์ยิงขึน/ 3  

 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    ปัทมา     อุมวะนะ       CAR กลุมสาระ ฯ ่     สงัคมศึกษา 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

1 มิ.ย. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�เรียน
เกยวกบการแบงเขตการี� ั ่
ปกครอง 

รู้แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัเรียนิ ั,  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

8 มิ.ย. 51 การพฒันาผลสมัฤทธิU
ทางการเรียนวิชาสงัคมฯ 
(การแบงเขตการปกครอง ่ ) 

นกัเรียนผานเกณฑก์าร่
ประเมินตามแผนและ
กจกรรมิ  

แนวทางการสร้าง  เลือก
นวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

15 มิ.ย. 51 ศูนยก์ารเรียน ชุด “การ
แบงเขตการปกครอง่ ” 

ไดน้วตักรรมที�ใช้
แกปัญหาในการเรียน้
วิชาสงัคมฯ 

พฒันาผลสมัฤทธิทางการU
เรียนโดยใชน้วตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

24 มิ.ย. 51 ศูนยก์ารเรียน 5 ศูนย ์ นาํไปรวบรวมขอ้มลู
และประมวลผลขอ้มลูที�
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดที�ใชเ้กบ, ็
รวบรวม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

2 ก.ค. 51 ปฏิบติัการสอนตามแผน
เพื�อแกไขปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะความ
พร้อมในการเรียนแบบ
ศูนยก์ารเรียนรู้ 

นกัเรียนมีความรู้มีทกัษะ
ตามเป้าหมายทางการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

20 ส.ค. 51 เกบรวบรวม  สรุปผล็  รายงานพฒันา
ผลสมัฤทธิทางการเรียนU
โดยใชศู้นยก์ารเรียน 

นกัเรียนกลุมเป้าหมาย  มี่
ทกัษะและความรู้ผานเกณฑ์่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้  
ปรับปรุงพฒันาชีแน, ะ จาก
ครู/ผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 51 นาํผลงานไปแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในกลุมสาระสงัคม่
ศึกษาโดยมีศึกษานิเทศก ์
จากสพท.ตาก  เขต 1 เยี�ยม
ชมผลงาน 

ไดเ้ผยแพรผลงานใ่ ห้
เป็นที�ประจกัษแ์ก่
สาธารณชน 

ไดรั้บตวัชีแนะ ปรับปรุงใน,
สวนที�บกพรองเพื�อแกไข่ ่ ้
ผลงานใหส้มบูรณ์ยิงขึน� ,  

 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    อญัชลี     เทพนิกร       CAR กลุมสาระ ฯ ่     คณิตศาสตร์ 
ระหวางเดือนมิถุนายน่    ถึงเดือน  ตุลาคม 

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

2 มิ.ย. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�ทาํเลข
โจทยปั์ญหาไมได้่  

รู้แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัเรียนิ ั,  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรี, ยน 

9 มิ.ย. 51 การพฒันาการคิด 
วิเคราะห์ เลขโจทยปั์ญหา 

นกัเรียนสามารถคิด  
วิเคราะห์ โจทยปั์ญหา
และผานเกณฑ์่  

แนวทางการสร้างและ
เลือกสรรนวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

16 มิ.ย. 51 ชุดแบบฝึกการแกโจทย์้
ปัญหาการคูณ 

ไดท้าํนวตักรรมที�ใชใ้น
การแกปัญหานกัเรียนที�้
คิด วิเคราะห์โจทย์
ปัญหาการบวกเลขไมได้่  

พฒันาการคิด วิเคราะห์ และ
นาํไปใชก้บกลุมเป้าหมาย ั ่
หลงัการใชน้วตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

26 มิ.ย. 51 ใบกจกรรม ชุดแบบฝึกิ  
แบบประเมิน 

นาํขอ้มลูรวบรวมและ
ประมวลผลที�ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดที�ใชเ้กบ, ็
รวบรวม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

3 ก.ค. 51 ปฏิบติัการสอนตามแผน
เพื�อแกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะความ
พร้อมในการแกโจทย์้
ปัญหา การบวก ลบ 

นกัเรียนมีความรู้มีทกัษะ
มากขึน  ตามเป้าหมายของ,
การวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

21 ส.ค. 51 เกบรวบรวมขอ้มลู  และ็
สรุปผล 

รายงานพฒันาการแก้
โจทยปั์ญหาการบวก 
และการลบ 

นกัเรียนกลุมเป้าหมายมี่
ทกัษะการแกโจทยปั์ญหา้
การบวก ลบ  ไดผ้านเกณฑ์่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรับปรุง
พฒันาชีแนะจากครูและ,
ผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้อยาง่
หลากหลาย 

นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 51 นาํผลงานมาแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ซึ�งกนและกนั ั  

ไดเ้ผยแพรผลงานให้่
เป็นที�ประจกัษแ์ก่
สาธารณชน 

ไดรั้บคาํชีแนะปรับปรุงใน,
สวนที�บกพรอง  เพื�อแกไข่ ่ ้
ใหส้มบูรณ์และดียื�งขึน,
ตอไป่  

 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    นพมาศ     คาํตา       CAR กลุมสาระ ฯ ่     คณิตศาสตร์ 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

1 มิ.ย. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�ทาํเลข
โจทยปั์ญหาการหารไมได้่  

รู้แนวทางที�จะพฒันา ปัญหาที�เกดขึนกบนกัเรียนิ ั,  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

8 มิ.ย. 51 การพฒันาการคิด 
วิเคราะห์และโจทยปั์ญหา 

นกัเรียนสามารถคิด   
วิเคราะห์ในเรื�องโจทย์
ปัญหาและผานเกณฑ์่  

แนวทางการสร้าง  เลือกสรร
นวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

15 มิ.ย. 51 ชุดแบบฝึกการแกโจทย์้
ปัญหาการหาร 

ไดน้วตักรรมที�ใช้
แกปัญหานกัเรียนที�คิด  ้
วิเคราะห์ยงัไมได้่  

พฒันาการคิด  วิเคราะห์และ
การนาํไปใชก้บั
กลุมเป้าหมายหลงัการใช้่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มลู 

24 มิ.ย. 51 -ใบกจกรรมชุดแบบฝึก ิ 5 
ชุด 
- แบบประเมิน 

นาํไปรวบรวมขอ้มลู
และประมวลผลขอ้มลูที�
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดที�ใชเ้กบ, ็
รวบรวม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

2 ก.ค. 51 ปฏิบติัการสอนตามแผน
เพื�อแกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะความ
พร้อมในการแกโจทย์้
ปัญหาการหาร 

นกัเรียนมีความรู้  มีทกัษะ
ตามเป้าหมายของการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

20 ส.ค. 51 เกบรวบรวมขอ้มลู และ็
สรุปผล 

รายงานการพฒันาการ
แกโจทยปั์ญหาการหาร้  

นกัเรียนกลุมเป้าหมายมี่
ทกัษะในการแกโจทยปั์ญหา้
การหารไดผ้านเกณฑ์่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรับปรุง
พฒันา ชีแนะจากครู และ,
ผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้อยาง่
หลากหลาย 

นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค.51 นาํผลงานมาแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ซึ�งกนและกนั ั  

ไดเ้ผยแพรผลงานให้่
เป็นที�ประจกัษแ์ก่
สาธารณชน 

ไดรั้บคาํชีแนะปรับปรุงใน,
สวนที�บกพรองเพื�อแกไข่ ่ ้
ผลงานใหส้มบูรณ์ยิงขึน� ,  

 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    สายพิณ     เมฆหมอก       CAR กลุมสาระ ฯ ่     ศิลปะ 
ระหวางเดือนมิถุ่ นายน   ถึงเดือน  ตุลาคม 

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

23 มิ.ย.51 วิจยัในชนัเรียน,  แกไขปัญหานกัเรียน้  ชวยนกัเรียนดา้นการเรียน่
การสอน 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

27 มิ.ย. 51 ปฏิทินการทาํงาน ทาํงานเป็นขนัตอน,  มีระบบในการทาํงาน 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

7  ก.ค. 51 แบบฝึก ใชแ้กไขปัญหาเวลาเรียน้  ชวยเหลือนกัเรียน่  

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

8  ส.ค. 51 แบบสงัเกต ไดข้อ้มลูเพื�อนาํมาแกไข้  ผลของการใชน้วตักรรม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

18 ส.ค. 51 แบบฝึกทกัษะ แกไขนกัเรียนที�จาํทารํา้ ่
ไมได้่  

ทดลองใชน้วตักรรม 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

20 ก.ย.51 รายงานการวิจยั เผยแพรงาน่  นาํไปใชแ้กไขปัญหา้  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย.51 ความคิดวิธีการแกไข้
ปัญหา 

ครูมีคุณภาพรับรู้วิธีการ
แกไขปัญหา้  

แลกเปลี�ยนเรียนรู้งาน 

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค.51 งานนวตักรรม นกัเรียนมีคุณภาพ แกไขในเรื�องอื�น ๆ  อยางมี้ ่
คุณภาพอีก 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    กมพล     วงศเ์รือน ั        CAR กลุมสาระ ฯ ่     ภาษาองักฤษ  ชนั ป3 .6 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

17-21 มิ.ย. 51 นกัเรียนขาดทกัษะดา้นการ
เขียน 

นกัเรียนเกดิ ทกัษะดา้น
การเขียน 

ทราบปัญหาที�เกดกบิ ั
นกัเรียน 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

22-25 มิ.ย. 51 แผนการจดัการเรียนรู้เพื�อ
รองรับงานวิจยัปัญหา 

เกดแนวทางการวิจยัิ  แนวทางการสร้างนวตักรรม
ตามความเหมาะสม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

26 มิ.ย. 51 บูรณาการ การเรียนเรื�อง  
Present  Simple tense 

เลือกนวตักรรมที�ใช้
แกปัญหา้  

การเปลี�ยนแปลงนวตักรรม
ของกลุมเป้าหมายมาใชใ้น่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

6-16 ก.ค. 51 แบบสงัเกต 
ชุดทดสอบ 
ใบความรู้ 

นาํไปใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลูและประมวลผล
ขอ้มลู 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือที�เกบรวบรวม็  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

10 ก.ค.-30 ก.ย. 51 ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการสอนเพื�อแกไข้
ปัญหา 

นกัเรียนมีทศันคติที�ดี  มี
ความพร้อม  มีทกัษะ 
พืนฐานจาํเป็นตอการ, ่
เรียน 

นกัเรียนมีความรู้  ทกัษะการ
เรียนรู้  ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

6-9 ก.ค. 51 เกบรวบรวมและสรุปผล็
งาน 

รายงานการวิจยัเพื�อ
แกไขปัญหาการเรียนรู้้
เรื�อง  Present Simple 
tenses 

สามารถปรับพฤติกรรมของ
นกัเรียน 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 51 แลกเปลี�ยนความรู้
ปรับปรุงพฒันา ชีแนะจาก ,
ครูและผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้ นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 51 ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทน
ของกลุมสาระ่
ภาษาตางประเทศ  ่
ภาษาองักฤษ 

เผยแพรผลงานแตสาร่ ่
ธารนชน 

ไดรั้บคาํชีแนะ แกไข , ้
ขอ้บกพรอง เพื�อใหง้าน่
สมบูรณ์ ตวัแทนสพท.ตาก 
เขต 1 

 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    สุปรียา     จนัทร์สายทอง        CAR กลุมสาระ ฯ ่     คณิตศาสตร์ ชนั ป3 .6 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

12-16 มิ.ย. 51 ขอ้มลูนกัเรียนที�มีปัญหา รู้แนวทางที�จะทาํการ
วิจยั 

- ทราบปัญหาที�เกดขึนกบิ ั,
นกัเรียน 
- หวัขอ้การวิจยั 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

17 – 26 มิ.ย. 51 วิจยัชนัเรียนเรื�องการ,
พฒันาทกัษะการคิด
คาํนวณ 

นกัเรียนมีทกัษะในการ
คิด วิเคราะห์ คาํนวณได้
ถกูตอ้ง 

แนวทางการสร้างนวตักรรม
เลือกสรรนวตักรรมอยาง่
เหมาะสม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

27-30 มิ.ย. 51 แบบฝึกทกัษะ 
- การคิดคาํนวณ 
- การคิด วิเคราะห์

โจทยปั์ญหา 

เกดนวตักรรมที�ใช้ิ
แกปัญหาในการคิด ้
วิเคราะห์  คาํนวณ  การ
เรียนของนกัเรียน 

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุมเป้าหมาย  หลงั่
การใชนวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

1-15 ก.ค. 51 - ใบความรู้ 
- แบบฝึก 
-แบบประเมิน 

นาํไปใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู  และประมวลผล
ขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือที�เกบรวบรวม็  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

16-31  ก.ค.51 ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้เพื�อ
แกปัญหาวิจยั้  

นกัเรียนมีพืนฐานในการ,
คิด วิเคราะห์คาํนวณที�
ถกูตอ้งมีทศันคติในการ
เรียนคณิตฯ 

นกัเรียนสามารถคิด คาํนวณ 
วิเคราะห์ไดถ้กูตอ้งมากขึน,  

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

1-24  ส.ค. 51 เกบรวบรวมและสรุปผล็
งาน 

รายงานการวิจยัเรื�องก
การพฒันาทกัษะในดา้น
การคิดวิเคราะห์ คิด
คาํนวณ 

แกปัญหานกัเรียนที� คิด  ้
วิเคราะห์  คาํนวณที�ยงัชา้ทาํ
ใหคิ้ดคาํนวณไดเ้ร็วขึน,  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย.51 แลกเปลี�ยนการเรียนรู้ 
ปรับปรุง พฒันา  ชีแนะ,
จากผูบ้ริหารและครู 

ไดรั้บความรู้ที�
หลากหลาย 

นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนไว้
ใชใ้นโอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 51 ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
ตวัแทนสพท.ตาก เขต 1ใน
กลุมสาระคณิตศาสตร์ ่
ประถมศึกษา 

เผยแพร่ผลงานให ้
โรงเรียนอื�น ๆ 

 

 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของ  ครูสมศรี   ปทุมปี       CAR กลุมสาระ ฯ ่   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิ�งที�ไดจ้ากการดาํเนินการ 

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

16  มิ.ย.  51 นกัเรียนมกัลืมคาํสงับาง�
คาํสงัที�ไมไดใ้ชบ้อย  � ่ ่
เชน  คาํสงัสดมภใ์น่ �
มุมมองเพื�อจดัทาํแผน 

นกัเรียนมีแหลงให้่
สืบคน้เพื�อทบทวน
ความจาํในคาํสงับนเมนู�
บาร์หือคาํสงัอื�น ๆ �  

เพื�อสามารถทาํงานได้
คลอง่ แคลวขนัดว้ยตนเองไม่ ่,
ตอ้งรอถามผูอื้�น 

2. จดัทาํแผนวิจยัใน
ชนัเรียน,  

23  มิ.ย.  51 จดัทาํแผนวิจยัในชนั,
เรียน  เพื�อแกปัญหาการ้
ลืมคาํสงัการใช้�
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นกัเรียนทาํงานได้
สะดวกรวดเร็วเมื�อมี
ปัญหาดา้นการใชค้าํสงั�
สามารถคน้ควา้จากสื�อ
ของครูได ้

ทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็ว  
แกปัญหาไดด้ว้ยตนเอง้  

3. สร้างนวตักรรม 
 

- สร้างหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์  เรื�องการ
ฝึกการคิดวิเคราะห์โดย
ใช ้ Mind  Map 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากสื�อ
ที�ครูสร้าง  เพื�อเหมือน
สมุดบนัทึกความจาํและ
นกัเรียน 

นกัเรียนสามารถสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดเป็นองค์
ความรู้ของตนเองได ้

4. สร้างเครื�องมือที�ใช้
เกบรวบรวมขอ้มลู็  

30  มิ.ย.51 แบบทดสอบการใชค้าํสงั  �
และสรุปเป็น Mind  Map 

เกดเป็นองคค์วามรู้ิ  สามารถแยกแยะนกัเรียนได ้ 
ตามความเขา้ใจและมองเห็น
ปัญหา 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

7  ก.ค.  51 นาํสื�อไปทดลองใช้
แกปัญหา้  

นกัเรียนสามารถและมี
ทกัษะเพิมขึนหรือไม� , ่ 

นกัเรียนทาํงานไดร้าบรื�นไม่
ตอ้งถามครูในปัญหาเดิม ๆ  

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

4  ส.ค.  51 รวบรวมขอ้มูล  จดัการ
ขอ้มลู  ประมวลผล  สรุป
เพื�อเขียนรายงาน 

ทราบขอ้มลู
ความสามารถของ
นกัเรียนแตละคน ่  

มองเห็นความสามารถของ 
เดก็เกง  เดก็ออน่ ่   และเดก็
ปานกลางเพื�อหาทางแกไข้  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน/เพื�อน
รวมงาน่  

25-26  ก.ย.  
2551 

จดันิทรรศการนาํเสนอ
ขอ้มลูใหเ้พื�อนครูใน
สถาบนัและตางสถาบนั่  

ทราบความพึงพอใจใน
ระดบัตาง ๆ  เพื�อพฒันา่
ตอไป่  

นาํขอ้ดี  ขอ้เสีย  มาปรับปรุง
เพื�อพฒันาการเรียนรู้ตอไป่  

8. นาํเสนอผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8  ต.ค.  2551 นาํเสนอแผนการสอนที�
สอดคลอ้งกบสื�อั
นวตักรรมที�สร้างเพื�อ
แกไขปัญหาในที�นีคือ ้ , E-
Book เรื�องฝึกคิด
วิเคราะห์การเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดว้ย E-Book 

นกัเรียนมีบนัทึกความ
จาํเป็นหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์บุคเพื�อ
คน้ควา้เมื�อมีปัญหา 

นกัเรียนสามารถคน้หาการ
ใชค้าํสงัคอมพิวเตอร์ได้�
รวดเร็วขึน สะดวกในการทาํ,
ชินงาน,  



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    จิราภรณ์     อินพรหม        CAR กลุมสาระ ฯ ่      วทิยาศาสตร์ 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเ่ ดือน  ตุลาคม 
 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

17-21 มิ.ย. 2551 ขอ้มลูนกัเรียนที�มีปัญหา
ดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รู้แนวทางที�จะทาํการ
แกปัญหา้  

ทราบปัญหาที�เกดขึนกบิ ั,
นกัเรียน 

2. จดัทาํแผนวิจยัใน
ชนัเรียน,  

22-25 มิ.ย. 2551 วิจยัชนัเรียนเรื�องการ,
พฒันาชุดกจกรรม กลิ
วิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนมีทกัษะ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

แนวทางการสร้าง นวตักรรม 
เลือกสรรนวตักรรมที�
เหมาะสม 

3. สร้างนวตักรรม 
 

26 มิ.ย.-5 ก.ค. 
2551 

ชุดกจกรรมกลิ
วิทยาศาสตร์ 

เกดนวตักรรมที�ใช้ิ
แกปัญหาทกัษะ้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

การเปลี�ยนแปลงพฒันาดา้น
ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

4. สร้างเครื�องมือที�ใช้
เกบรวบรวมขอ้มลู็  

6-10 ก.ค. 2551 -  คูมือครู่  
-  ใบกจกรรมิ  
-  ใบความรู้ 

นาํไปใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลูและประมวลผล
ขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือที�เกบรวมรวม็
ขอ้มลู 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

10 ก.ค. -30 ส.ค. 
2551 

ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้เพื�อ
แกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึน,  

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

1-24 ก.ย. 2551 เกบรวบรวมขอ้มลูและ็
สรุปผลงาน 

รายงานการวิจยัเรื�องการ
พฒันาชุดกจกรรมกลิ
วิทยาศาสตร์ 

แกปัญหานกัเรียนดา้นทกัษะ้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน/เพื�อน
รวมงาน่  

25-26 ก.ย. 2551 แลกเปลี�ยนการเรียนรู้
ปรับปรุงพฒันาชีแนะจ, าก
ผูบ้ริหารครู 

ไดรั้บความรู้ที�
หลากหลาย 

นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนไว้
ใชใ้นโอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 2551 ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
ตวัแทนสาํนกังานตาก เขต 
1 ในกลุมสาระ่
วิทยาศาสตร์มธัยมศึกษา 

เผยแพรผลงานใหผู้อื้�น่   

 

 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    สมพิศ     เกดนวล       ิ  CAR กลุมสาระ ฯ ่      พฒันาผูเ้รียน (แนะแนว) 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  
 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนิน� การ 

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

9-13 มิ.ย. 2551 ขอ้มลูผลการวิเคราะห์
ผูเ้รียน 

นาํขอ้มลูมาจดัทาํ
แนวทางในการ
แกปัญหา ตามสภาพของ้
ผูเ้รียน 

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตาม
กระบวนการแกปัญหา้  

2. จดัทาํแผนวิจยัใน
ชนัเรียน,  

16-20 มิ.ย. 2551 มีแผนการวิจยัที�แสดงให้
เพิมถึง� การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

นกัเรียนมีคุณธรรมตาม
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
ปรับปรุงเป็นบุคคลที�มี
คุณภาพ 

3. สร้างนวตักรรม 
 

23-24 มิ.ย. 2551 มีนวตักรรมในการวิจยั
แกปัญหาผูเ้รียน้  

เป็นเครื�องมือที�ใชใ้น
กระบวนการทาํวิจยั 

มีนวตักรรมที�เป็นรูปธรรม
สามารถทาํใหเ้กดงานวิจยัิ  

4. สร้างเครื�องมือที�ใช้
เกบรวบรวมขอ้มลู็  

25-30 มิ.ย. 2551 มีเครื�องมือที�ใชใ้นการทาํ
วิจยัแกปัญหาผูเ้รียน้  

นกัเรียนไดรั้บการ
แกปัญหาดว้ยเครื�องมือ้
วิจยัที�มีคุณภาพ 

มีเครื�องมือประกอบการวิจยั
ที�เที�ยงตรง 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

1 ก.ค.-29 ส.ค. 
2551 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
อยางเหมาะสม่  

ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
คุณสมบติัอนัพึ�ง
ประสงคข์องทาง
โรงเรียน 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

1-20 ก.ย. 2551 มีรายงานการวิจยั นาํเสนอ
ตอหนวยงาน่ ่  

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
อยางตอเนื�อง่ ่  

ผูเ้รียนที�ไดรั้บการพฒันา มี
คุณภาพ ผูบ้ริหารรับทราบ
ขอ้มลูตอเนื�อง่  

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน/เพื�อน
รวมงาน่  

25-26 ก.ย. 2551 เพื�อนครูรับทราบ
แลกเปลี�ยนแนวคิดการจดั
กระบวนการแกปัญหา้
ผูเ้รียน 

เพื�อนครูนาํเรื�อง
แลกเปลี�ยนพฒันาตนเอง 
เพื�อใหก้ารแกปัญหาใน้
ชนัเรียนดีขึน, ,  

ผูเ้รียนไดรั้บการพิจารณา
จากเพื�อนครูอยางตอเนื�อง่ ่  

8. นาํเสนอผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 2551 ขอ้มลูการแกปัญหาดว้ย้
การวิจยั เผยแพรตอ่ ่
ผูเ้กยวขอ้งอยางมีคุณภาพี� ่  

การจดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพเป็นรูปธรรม 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม ไดรั้บ
การศึกษาอยางตอเ่ ่ นื�อง
เผยแพรผูเ้กยวขอ้ง่ ี�  

 
 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    เรณู     จุฑาคุปต ์  CAR กลุมสาระ ฯ่   สังคมศึกษาศาสนาและวฒันาธรรม 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  
 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

12-16 มิ.ย. 2551 ขอ้มลูนกัเรียนที�มีปัญหา รู้แนวทางที�จะทาํ
โครงงาน 

ทราบปัญหาที�จะเกดขึนกบิ ,
นกัเรียน 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

22-27 มิ.ย. 2551 โครงงาน “รักษวิ์นยั” นกัเรียนมีระเบียบวินยัมี
มารยาทที�ดีงาม 

แนวทางสร้างโครงงานเลือก
นวตักรรมที�เหมาะสม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

16 มิ.ย.-30 มิ.ย. 
2551 

โครงงานคุณธรรมโดยใช้
แบบสอบถามการปฏิบติั
ตนตามมาตรการ 20 ขอ้
ของโรงเรียน 

เกดการพฒันาิ
บุคลิกภาพลกัษณะนิสยั
ในการดาํเนินชีวิต 

จาํนวนนกัเรียนที�มีนิสยัรักษ์
ระเบียบวินยั 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

30 มิ.ย.-5 ก.ค. 
2551 

แบบสอบถาม นาํไปใชร้วบรวมขอ้มลู ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชแ้บบสอบถาม 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

5 ก.ค.-31 ก.ค. 
2551 

ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการสอนเพื�อแกปัญหา้
ดา้นระเบียบวินยั 

นกัเรียนมีความรัก
สามคัคีมีระเบียบวินยั 

นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินยัตามมาตรการ 
20 ขอ้ของโรงเรียนตากสิน
ราชานุสรณ์ 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

1 ส.ค.-15 ส.ค. 
2551 

เกบรวบรวมและสรุปผล็  โครงงานคุณธรรม
จริยธรรมเรื�อง “รักษ์
วินยั” 

นกัเรียนมีความรักสามคัคีมี
ระเบียบวินยั สามารถอยู่
รวมกบผู ้่ ั อื�นไดอ้ยางมี่
ความสุข 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 2551 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรับปรุง
พฒันา ชีแนะ จากผูบ้ริหาร,  

ไดรั้บความรู้ที�
หลากหลาย 

นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน
ลกัษณะนิสยัในโอกาส
ตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 2551 ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
ตวัแทนของเขต 1 

เผยแพรผลงานใหเ้ป็นที�่
ปรากฏแกสาธารณชน่  

ไดรั้บคาํชีแนะปรับปรุง,
แกไขสิงที�บกพรองเพื�อให้้ ่�
งานสมบูรณ์ขึน,  

 
 
 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    สรรสิริ วะศินรัตน์       CAR กลุมสาระ ฯ ่      การงานอาชีพฯ 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 
 
 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

30 ก.ค.-3 ส.ค. 
2551 

นกัเรียนไมมีทกัษะในการ่
คิดวิเคราะห์ 

รู้แนวทางที�จะพฒันา
นกัเรียน 

ทราบปัญหาที�เกดขึนกบิ ั,
นกัเรียน 

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชนัเรียน,  

4-5 ส.ค. 2551 การพฒันาการทาํแบบฝึก
โครงงาน 

นกัเรียนทาํแบบฝึก
โครงงานไดถ้กูตอ้งตาม
ขนัตอน,  

แนวทางการสร้างนวตักรรม
แบบฝึกโครงงาน 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

7-10 ส.ค. 2551 แบบฝึกการทาํโครงงาน
อาชีพ 

ไดน้วตักรรมแบบฝึกที�
โครงงานอาชีพของ
นกัเรียน 

ไดพ้ฒันาการคิดวิเคราะห์
นกัเรียนจากแบบฝึก
โครงงาน 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

11-17 ส.ค. 2551 -  แบบทดสอบกอน่ /หลงั
เรียน 
-  แบบประเมิน แบบฝึก
โครงงาน 
-  ความพึงพอใจ 

นาํไปใชร้วบรวมขอ้มลู 
และประมวลผล ขอ้มลูที�
ถกูตอ้ง 

ทราบขอ้มลูทงัหมดจากการ,
ใชเ้ครื�องมือที�เกบรวบรวม็  

5. ลงมือปฏิบติั 
 

22 ส.ค.-10ก.ย. 
2551 

ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้เพื�อ
แกปัญหา้  

นกัเรียนมีทกัษะในการ
เขียนรายงานโครงงาน
และการนาํเสนอ 

นกัเรียนมีความรู้และทกัษะ
ตามแมแบบของการวิจั่ ย 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

14 ก.ย.-18 ก.ย. 
2551 

เกบรวบรวมขอ้มลูรายงาน็
ผล 

รายงานการพฒันาแบบ
ฝึกการทาํโครงงานตาม
หลกัเศรษฐกจพอเพียงิ  

นกัเรียนมีความรู้และทกัษะ
การเขียนรายงานโครงงาน
และนาํเสนอ 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 2551 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรับปรุง 
พฒันา ชีแนะ จากครู,
ผูบ้ริหาร 

ไดรั้บความรู้หลากหลาย นาํไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 2551 ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทน
ของกลุมสาระการงาน่
อาชีพของเขตพืนที�,
การศึกษาตาก เขต 1 

เผยแพรผลงานใหเ้ป็นที�่
ปรากฏแกสาธารณะชน่  

ไดรั้บคาํชีแนะปรับปรุง,
แกไข สวนขอ้บกพรอง้ ่ ่
เพื�อใหง้านสมบูรณ์ 



แผนพฒันาตนเองในการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ 
การจดัทาํแผนห้องเรียนคุณภาพของครู    ศกัดิศรี    บุญสา                    M CAR กลุมสาระ ฯ ่      พลศึกษา ชนั ม3 .2 
ระหวางเดือนมิถุนายน   ถึงเดือน  ตุลาคม่  

 

กจกรรมิ  วนั  เดือน  ปี ผลผลิตที�ได ้ คุณภาพที�จะเกดิ  สิงที�ไดจ้ากการดาํเนินการ�  

1. การวิเคราะห์
ปัญหาในชนัเรียน,  

17-21 มิ.ย. 2551 ขอ้มลูนกัเรียนที�มีปัญหา รู้แนวทางที�จะทาํ กาหนดเรื�องที�จะวิจยัํ  

2. จดัทาํแผนวิจยั
ในชั,นเรียน 

22-25 มิ.ย. 2551 งานวิจยัเรื�องการสร้าง
สมาธิในการเรียน 

นกัเรียนมีสมาธิในการ
เรียน 

แนวทางการสร้างนวตักรรม 

3. สร้าง
นวตักรรม 
 

26 มิ.ย.-5 ก.ค. 
2551 

โครงงานเรื�องหมากรุก
ไทยสร้างสมาธิ 

เกดนวตักรรมที�ใช้ิ
แกปัญหา้  

เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุมเป้าหมายหลงัใช้่
นวตักรรม 

4. สร้างเครื�องมือ
ที�ใชเ้กบรวบรวม็
ขอ้มลู 

6-10 ก.ค. 2551 1. แบบประเมิน 
2. ใบกจกรรมิ  
3. แบบสงัเกตพฤติกรรม 

นาํไปใชร้วบรวมขอ้มลู
และประมวลผล 

ทราบขอ้มลูจากการใช้
เครื�องมือ 

5. ลงมือปฏิบติั 
 

11 ส.ค.-30 ก.ย. 
2551 

ปฏิบติัการสอนตาม
แผนการสอนเพื�อแกปัญหา้
การวิจยั 

นกัเรียนมีสติมีสมาธิ มี
การตดัสินใจ คิดอยาง่
รอบคอบ 

นกัเรียนมีสมาธิความยงัคิด,
ตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั 

6. สรุปและเขียน
รายงาน 

6-9 ต.ค. 2551 เกบรวบรวมและสรุปผล็  รายงานวิจยัเรื�องหมาก
รุกไทยสร้างสมาธิ 

แกปัญหาเดก็ขาดสมาธิ ขาด้
ความคิดรอบคอบ 

7. จดักจกรรมิ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในโรงเรียน/
เพื�อนรวมงาน่  

25-26 ก.ย. 2551 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรับปรุง
พฒันาจากผูบ้ริหารและครู 

ไดรั้บความรู้เพิมเติม�  นาํไปปรับปรุงพฒันา 
คุณภาพการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป่  

8. นาํเสนอ
ผลงานตอ่
สาธารณชนที�
สวนกลางจดั่  

8 ต.ค. 2551 นาํผลงานไปนาํเสนอ ความรู้ที�หลากหลาย ไดรั้บคาํชีแนะปรับปรุง,
แกไขสิงที�บกพรองเพื�อให้้ ่�
งานสมบูรณ์ยิงขึน� ,  

 
 
 

 

 


