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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปและขอบเขตของงาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติส่วนตัว
1.1.1 ชื่อ นายภัทรพล

ชื่อสกุล ไปเจอะ

1.1.2 เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

1.1.3 วันเดือนปีเกิด วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2529 ปัจจุบันอายุ 35 ปี 2 เดือน
1.1.4 เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-4409-00052-50-8 เลขที่ตาแหน่ง 5079
1.1.5 ภูมิลาเนาเดิม บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 5 บ้านกุดนาดี ตาบลหนองแสน อาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120
1.1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตาบลนาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44170 โทรศัพท์ มือถือ 084-755-5765
1.1.7 ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา นายสมาน ไปเจอะ

ยังมีชีวิตอยู่

อาชีพ เกษตรกร

1.1.8 ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา นางสุวรรณ ไปเจอะ ยังมีชีวิตอยู่

อาชีพ เกษตรกร

1.1.9 สถานะปัจจุบัน โสด
1.1.10 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตาบลนาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เริ่มปฏิบัติหน้าที่การสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเซกา ในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 11,920 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม
2556 ได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งในตาแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชานาญการ ปัจจุบันอัตราเงินเดือน 26,950 บาท
1.1.11 ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
(ใส่ชื่อเต็มหรือชื่อย่อ)
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต / วท.บ.
(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ)

ปี พ.ศ.
(ที่สาเร็จการศึกษา)

ชื่อสถาบัน

2557

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2552

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2548

โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม
อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
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วุฒิการศึกษา
(ใส่ชื่อเต็มหรือชื่อย่อ)

ปี พ.ศ.
(ที่สาเร็จการศึกษา)

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

2545

ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

2542

ชื่อสถาบัน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กทม.
โรงเรียนบ้านกุดนาดี
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1.1.12 ประสบการณ์ด้านการสอน (ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี)
ปี พ.ศ.
โรงเรียน
2/2554 – ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
1/2555 อาเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด

1/2556

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

2/2556

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

ระดับชั้นที่สอน
รายวิชาที่สอน
ม.1/3,ม.1/4 วิชาการงานและเทคโนโลยี (ไฟฟ้า)
วิชาการงานและเทคโนโลยี (การเขียนแบบ)
ม.3/2,ม.3/4 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.4/5
กิจกรรม Home room
ม.5
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ม.3/1 – 3/4 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และคุณภาพ
ม.3/7
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน5
ม.1/7 – 1/8 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
ม.ต้น
กิจกรรมชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
ม.1
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/4
กิจกรรมรักการอ่าน
ม.2/4
กิจกรรม Home room
ม.2/4
กิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา
ม.3/1 – 3/4 วิชาแสงและทัศนูปกรณ์
ม.3/7
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน6
ม.1/7 – 1/8 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
ม.ต้น
กิจกรรมชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
ม.1
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.2/4
กิจกรรมแนะแนว
ม.2/4
กิจกรรมรักการอ่าน
ม.2/4
กิจกรรม Home room
ม.2/4
กิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา
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ปี พ.ศ.
1/2557

โรงเรียน
เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

2/2557

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

1/2558

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

2/2558

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

ระดับชั้นที่สอน
ม.3/1 – 3/4
ม.3/6
ม.1/6,1/7
ม.ต้น
ม.1
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/1 – 3/4
ม.3/4
ม.1/6,1/7
ม.ต้น
ม.1
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/1 – 3/4
ม.3/7
ม.1/1 – 1/2
ม.ต้น
ม.1
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.3/1 – 3/4
ม.3/7
ม.1/1 – 1/2
ม.ต้น
ม.1
ม.1/6

รายวิชาที่สอน
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และคุณภาพ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน5
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
กิจกรรมชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรม Home room
กิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา
วิชาแสงและทัศนูปกรณ์
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน6
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
กิจกรรมชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรม Home room
กิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และคุณภาพ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน5
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
กิจกรรมชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรม Home room
กิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา
วิชาแสงและทัศนูปกรณ์
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน6
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
กิจกรรมชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแนะแนว
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ปี พ.ศ.
2/2558
(ต่อ)

โรงเรียน
(ต่อ)

1/2559

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

2/2559

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

1/2560

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

2/2560

เซกา อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

1/2561

นาเชือกพิทยาสรรค์
อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

ระดับชั้นที่สอน
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.3/1 – 3/4
ม.1/7
ม.1/5 – 1/6
ม.ต้น
ม.1
ม.1/4
ม.1/4
ม.3/1 – 3/4
ม.3/7
ม.1/7 – 1/8
ม.ต้น
ม.1
ม.1/4
ม.1/4
ม.3/1 – 3/7
ม.3/7
ม.1/5,1/6,1/8
ม.ต้น
ม.3
ม.2/4
ม.3/1 – 3/7
ม.2/7
ม.1/6,1/8
ม.ต้น
ม.3
ม.2/4
ม.3/4 – 3/10
ม.1/7 – 1/9
ม.3/4 – 3/10
ม.ต้น

รายวิชาที่สอน
กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรม Home room
กิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และคุณภาพ
วิชาระบบนิเวศ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลดเวลาเรียน
วิชาแสงและทัศนูปกรณ์
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
กิจกรรมชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลดเวลาเรียน
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และคุณภาพ
วิชาดาราศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแนะแนว
วิชาแสงและทัศนูปกรณ์
วิชาธรณีวิทยา
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมแนะแนว
วิชาวิวัฒนาการ
วิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สอนเสริม O – net วิทยาศาสตร์
กิจกรรมชุมนุมแบดมินตันนาเชือก
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ปี พ.ศ.
1/2561
(ต่อ)

โรงเรียน
(ต่อ)

2/2561

นาเชือกพิทยาสรรค์
อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

1/2562

นาเชือกพิทยาสรรค์
อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

2/2562

นาเชือกพิทยาสรรค์
อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

1/2563

นาเชือกพิทยาสรรค์
อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

ระดับชั้นที่สอน
ม.1
ม.3/6
ม.3/6
กลุ่มสาระฯ

รายวิชาที่สอน
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรม 5ส จิตสาธารณะ
กิจกรรมสวดมนต์
ประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ม.3/4 – 3/10 วิชาแสงและทัศนูปกรณ์
ม.3/7 – 3/10 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.ต้น
กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
ม.1
กิจกรรมยุวกาชาด
ม.3/6
กิจกรรม 5ส จิตสาธารณะประโยชน์
ม.3/6
กิจกรรมสวดมนต์
กลุ่มสาระฯ ประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ม.3/4 – 3/9 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.ต้น
กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
ม.1
กิจกรรมยุวกาชาด
ม.3/5
กิจกรรม 5ส จิตสาธารณะประโยชน์
ม.3/5
กิจกรรมสวดมนต์
ม.1/1-1/9 ลดเรียนเพิ่มรู้
ม.2/1-2/9 ลดเรียนเพิ่มรู้
ม.3/4 – 3/9 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.ต้น
กิจกรรมชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
ม.1
กิจกรรมยุวกาชาด
ม.3/5
กิจกรรม 5ส จิตสาธารณะประโยชน์
ม.3/5
กิจกรรมสวดมนต์
ม.3/4 – 3/9 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.ต้น
กิจกรรมชุมนุม
ม.1
กิจกรรมยุวกาชาด
ม.3/5
กิจกรรม 5ส จิตสาธารณะประโยชน์
ม.3/5
กิจกรรมสวดมนต์
ม.3/5
กิจกรรมลดเรียนเพิ่มรู้
ม.3/5
กิจกรรมสอนเสริมวิชาการ
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ปี พ.ศ.
2/2563

โรงเรียน
นาเชือกพิทยาสรรค์
อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

ระดับชั้นที่สอน
ม.3/4 – 3/9
ม.ต้น
ม.1
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5

รายวิชาที่สอน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
กิจกรรมชุมนุมแบดมินตัน
กิจกรรมยุวกาชาด หน่วยสีม่วง
กิจกรรม 5ส จิตสาธารณะประโยชน์
กิจกรรมสวดมนต์
กิจกรรมลดเรียนเพิ่มรู้
กิจกรรมสอนเสริมวิชาการ

1.1.13 ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน (ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี)
ที่
1
2

3

4

5

6

7

8

ประเภทงาน/กิจกรรม
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบุคลากร
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหารทั่วไป
(ระบบสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
เลขานุการโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
การศึกษาและเสียงตามสาย
เลขานุการโครงการทัศน
ศึกษาเนื่องในสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เลขานุการโครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีภายในโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักเรียน(ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน)
เลขานุการโครงการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง
การสร้างเครื่องบินพลังยาง
ด้วยหลักอากาศพลศาสตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคาร
สถานที่

หน่วยงาน
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
โรงเรียนเซกา

ระยะเวลา/ปีการศึกษา
2/2554 – 1/2555
2556 – 2560

โรงเรียนเซกา

1/2559-2/2559
1/2560-2/2560

โรงเรียนเซกา

26 ก.ค. 60-31 ส.ค. 60

โรงเรียนเซกา

15 พ.ย. 60-29 ธ.ค. 60

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

2560 – 2561

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

15 – 16 กันยายน 2561

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

2562
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ที่
9

ประเภทงาน/กิจกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
สาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อม

หน่วยงาน
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ระยะเวลา/ปีการศึกษา
2563 – ปัจจุบัน

1.1.14 แสดงจานวนวันลา ประจาปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
วัน เดือน ปี
ที่ลา
รวมทั้งสิ้น

ลาป่วย
ครั้ง

วัน

ลากิจ

ลาอุปสมบท

ครั้ง

วัน

1

2

ครั้ง

จานวน 1 ครั้ง

วัน

ลาคลอด
ครั้ง

วัน

มาสาย
ครั้ง

วัน

จานวน 2 วัน

2 ขอบเขตของงาน
2.1 ด้านวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ปฏิบัติการสอนและกิจกรรมต่างๆ
ดังต่อไปนี้
จานวน จานวนคาบ /
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั้น
ห้อง
สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2
1 ว23102
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.3/4-9
6
18
2 ชุมนุมแบดมินตัน
ม.ต้น
1
2
3 กิจกรรมยุวกาชาด
ม.1
1
1
4 กิจกรรม 5ส และจิตสาธารณะ
ม.3/5
1
1
5 กิจกรรมสวดมนต์
ม.3/5
1
1
6 สอนเสริมวิชาการ
ม.3/5
1
2
7 ลดเรียนเพิ่มรู้
ม.3/5
1
2
8 ประชุมกรรมการบริหาร
1
รวม
28
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ที่
1

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1.1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
รหัสวิชา
สาระการเรียนรู้/รายวิชา
ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.1.2 ผลิตสื่อ / นวัตกรรม

ที่
1

1 ชิ้น ได้แก่
ชื่อสื่อ/นวัตกรรม

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ระดับชั้น จานวน/แผน
ม.3
35
จานวน (ชิ้น)
1

2.1.3 จัดทาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สวนพฤกษศาสตร์, เศรษฐกิจพอเพียง) ได้แก่
ลาดับที่
เรื่อง
จานวนชั่วโมง
1
ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม
3

ที่
1

2.1.4 จัดทาวิจัยในชั้นเรียน จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เรื่อง การไม่ส่งงาน / การบ้าน

ระดับชั้น
ม.3

2.1.5 การนา/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจานวนครั้ง ดังนี้
ที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
เรื่อง
จานวนครั้ง
1 ห้องคอมพิวเตอร์ 3
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
1

ที่

2.1.6 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน จานวน - ครั้ง
วัน /เดือน / ปี
ชื่อวิทยากร

ที่
1

2.1.7 จัดทาโครงงานคุณธรรม จานวน 1
เรื่อง
ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่

ได้แก่
เรื่อง / หัวข้อ

เรื่อง ได้แก่
ระดับชั้น
ม.3/5

9

2.1.8 รูปแบบ/ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การอธิบาย
 การสืบสวนสอบสวน
 การสาธิต / ทดลอง
 กลุ่มสืบค้นความรู้
 การใช้เกมประกอบ
 กลุ่มสัมพันธ์
 สถานการณ์จาลอง
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ
 กรณีตัวอย่าง
 ความคิดรวบยอด
 บทบาทสมมุติ
 อริยสัจ 4
 การแก้ไขสถานการณ์
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 โปรแกรมสาเร็จรูป
 การทัศนะศึกษานอกสถานที่
 ศูนย์การเรียน
 การเรียนรู้จากห้องสมุด
 ชุดการสอน
 การพัฒนากระบวนการคิด
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงงาน
 การอภิปรายกลุ่มย่อย
 การถามตอบ
 การแก้ปัญหา
 อื่น ๆ ระบุ............
 อื่น ๆ ระบุ……………………...…
สรุป จานวนรูปแบบ / วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ 10 วิธี
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2.2 ด้านการอบรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
1
2
3
4
5
6

2.2.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มีกิจกรรมการอบรมพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้
ชั้น / จานวน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม
ผ่าน ไม่ผ่าน
ห้อง นักเรียน
กิจกรรมยุวกาชาด(หน่วยสีชมพู)
ม.1
17
17
สอนเสริมวิชาการ
ม.3/5
31
27
4
ชุมนุมแบดมินตัน
ม.ต้น
20
20
กิจกรรม 5ส และจิตสาธารณะ
ม.3/5
31
27
4
กิจกรรมสวดมนต์
ม.3/5
31
27
4
กิจกรรมลดเรียนเพิ่มรู้
ม.3/5
31
27
4
2.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ชั้น / ห้อง

จานวนนักเรียน
ชาย (คน)
หญิง (คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

10

21

รวมทั้งสิ้น (คน)
31

2.3 ด้านงานพิเศษและงานที่ได้รับมอบหมาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มีงานพิเศษและงานที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม
 เป็นครูเวรประจาวันพฤหัสบดี ปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธง
 เป็นครูเวรยามกลางคืนตามที่แต่งตั้ง
 เป็นเจ้าหน้าที่จัดทาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาโรงเรียน
 เป็นเจ้าหน้าที่จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 เป็นเจ้าหน้าที่ยุวกาชาดโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
 เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมนักกีฬาแบดมินตันโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.4 สภาพการปฏิบัติงานสอน เขียนเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติอยู่
(ตอบได้มากกว่า 1)
มาก
ปาน
น้อย
ที่
รายการปฏิบัติ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาที่จบการศึกษา

2 ตรงตามความถนัด

3 ตรงตามประสบการณ์การสอน

4 ตรงกับความรู้ความสามารถ

5 ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ

2.5 ด้านการอบรมพัฒนาตนเอง (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ / การเข้าร่วมอบรม / ประชุมสัมมนา ฯลฯ)
2.5.1 การพัฒนาตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ที่

วัน /เดือน/ ปี

1

30 พ.ค. 2563

2

1 มิ.ย. 2563

เรื่อง
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณสาหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
Coding Online for Grade 7-9 Teacher
(C4T-8)
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณสาหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
Coding Online for Grade 10-12 Teacher
(C4T-9)

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุป การพัฒนาตนเอง จานวน 2 ครั้ง จานวน 2 วัน คิดเป็น 40 ชัว่ โมง
นามาขยายผล 2 ครั้ง

หลักฐาน
เกียรติบัตร

เกียรติบัตร
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2.5.2 การพัฒนาตนเองในปีที่ผ่านมา
ที่
เรื่อง
1 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)
2 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)
3 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การ
สร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

วัน เดือน ปี

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
30 พ.ค. 2563
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
1 มิ.ย. 2563
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-4 ส.ค. 2562
โรงเรียนพุทไธสง

4 เข้าร่วมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
Active Learning ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่
Thailand 4.0

20 ม.ค. 61

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21

5 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC(Professional Learning Community)

6 ม.ค. 61

สหวิทยาเขตเซการ่วมกับ
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

6 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลอง
อย่างง่าย (Easy Lab)

9-10 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

7 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนาโครงการโรงเรียนใน
ฝัน (The Research and Development’s Lab School
Project

3-4 มิ.ย. 60

โรงเรียนเซกา

8 ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ (Pr-Network) ประจาปี 2560
9 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนในฝัน
10 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

24-25 ก.พ. 60 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21
11 ต.ค. 59

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21

25-26 มิ.ย. 59 โรงเรียนเซกา
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ที่
เรื่อง
11 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ด้วยภาษาอังกฤษ English for Integrated Studies : EIS
12 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ English as a Medium of
Instruction in Thai Science Classroom
13 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่
การประเมินในชั้นเรียน
14 เข้าฝึกอบรพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครู
ทั้งระบบ ประจาปีการศึกษา 2557 UTQ-55111 วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษากับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
16 ผ่านการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการ

วัน เดือน ปี
7-9 ต.ค. 58

18-19 ก.ค. 58 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21
7 ก.ค. 58 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21
25 มิ.ย. 58 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
12 มิ.ย. 58

โรงเรียนเซกา

7-8 มิ.ย. 58

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต21

ประเมินระดับนานาชาติ(PISA)
17 ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจาปี
2558
18 เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่
อาเซียนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4
19 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
“สาระการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน”
20 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 (Inspiring Science) ครั้งที่ 3 ปี
การศึกษา 2557
21 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
โรงเรียนเซกา

18-20 มี.ค. 58 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
17-19 ก.พ. 58 สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
10-12 ม.ค. 58 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
5 ส.ค. 57 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21
16 ส.ค. 57

โรงเรียนเซกา

14

ที่
เรื่อง
วัน เดือน ปี
22 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
8 - 11 ม.ค. 57
ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 43 จังหวัด
บึงกาฬ
23 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
20-22 ธ.ค. 57
โรงเรียน (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
24 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (PR28 มิ.ย. 56
Network) ประจาปีพุทธศักราช 2556
25 ผ่านการอบรมเป็นวิทยากรการจัดค่าย “คนดีของแผ่นดิน” ตาม
10-12 ส.ค.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
2556
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปีงบประมาณ 2556
26 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบทางไกล หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู 30 ก.ย. 56
ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 15 ชั่วโมง

หน่วยงานที่จัด/สถานที่
กรมทรัพยากรธรณี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการนครพนม
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

2.6 ผลงานที่ได้รับรางวัล
2.6.1 นักเรียนที่เคยสอนมาแล้วมีชื่อเสียงและมีผลงาน
ที่

ปี

ชื่อ – ชื่อสกุล

ระดับ

ชื่อผลงาน

ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงาน/สถาบัน

1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอากาศยาน สานักงานเขตพื้นที่
นายพิชิต ศิริพัลลภ
ม. บังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย
การศึกษา
2562 เด็กหญิงยุวารินทร์ บุบผาเต
ปลาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
มัธยมศึกษา เขต
เด็กหญิงรุจิรา จันทร์มา
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี
26
การศึกษา 2562

2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เด็กชายกษิดินท์ เทียบเพชร์
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบิน
2562 เด็กชายโพธิพงศ์ ป้องพัน
ม.ต้น พลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.
แก้ว
1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
26

15

ที่

3

4

ปี

2562

2561

ชื่อ – ชื่อสกุล

เด็กชายณัฐพล ด้ายกลาง
เด็กชายพงศภัค ผาสุขเลิศ

เด็กชายณัฐพล ด้ายกลาง
เด็กชายพงศภัค ผาสุขเลิศ

เด็กชายณัฐพล ด้ายกลาง
เด็กชายพงศภัค ผาสุขเลิศ

ระดับ

ม.ต้น

ม.ต้น

5

2561

6

เด็กชายกษิดินท์ เทียบเพชร์
2561 เด็กชายโพธิพงศ์ ป้องพัน
ม.ต้น
แก้ว

7

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วลาย
2560 เด็กหญิงณัฐวดี ชนะดี
เด็กชายวุฒิศักดิ์ ลีพรม

8

2560

เด็กชายประธานฝัน ติธรรม
เด็กชายปฏิภาร ต้นหา

ม.ต้น

ม.ต้น

ชื่อผลงาน
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.
1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
ม.ต้น
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560

ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
26
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
26
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
26
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
21

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
21

16

ที่

9

ปี

ชื่อ – ชื่อสกุล

ระดับ

เด็กหญิงชนิดา โพธิ์สา
2559 เด็กหญิงนาฏอนงค์ จิตวิขาม ม.ต้น
เด็กหญิงพิณลดา แสงจันทร์

เด็กชายกรีฑาวุฒิ จันทรทร
10 2559 ประทักษ์
เด็กชายพงศรันย์ สีทองทุม

เด็กหญิงประกายทิพย์
11 2559 วิบูลย์กุล
เด็กหญิงศรัญญา อินตา

เด็กหญิงเกวลิน สุขสบาย
12 2557 เด็กหญิงณิชฎา ไลยรัตน์
เด็กหญิงอารุวรรณ อินทริง

เด็กหญิงชลธิชา พ่ออา
มาตรย์
13 2556 เด็กหญิงดรุณี เชื้อวังคา
เด็กหญิงสุมลธิดา ภูมิคอน
สาร

ม.ต้น

ม.ต้น

ม.ต้น

ม.ต้น

ชื่อผลงาน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
ปีการศึกษา 2557
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63
ปีการศึกษา 2556

ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
21
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
21
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
21
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
21

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
21

17

2.6.2 รางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้รับ
ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
ที่

ปี

ชนิด/ประเภท

ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง

1

2562

เกียรติบัตร/
วิชาการ

2

2562

เกียรติบัตร/
วิชาการ

3

2562

เกียรติบัตร/
วิชาการ

4

2561

เกียรติบัตร/
วิชาการ

5

2561

เกียรติบัตร/
วิชาการ

6

2561

เกียรติบัตร/
วิชาการ

7

2561

เกียรติบัตร/
กีฬา

ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเซปักตะกร้อหญิง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7
ประจาปี 2561

8

2561

เกียรติบัตร/
บุคลากร

เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาวันคริสต์มาส ปีการศึกษา
2561

9

2560

เกียรติบัตร/
วิชาการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

18

ที่

ปี

ชนิด/ประเภท

ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง

10 2560

เกียรติบัตร/
วิชาการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

11 2560

เกียรติบัตร/
วิชาการ

กรรมการตัดสิน กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560

12 2559

เกียรติบัตร/
วิชาการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

13 2559

เกียรติบัตร/
วิชาการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

14 2559

เกียรติบัตร/
วิชาการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

15 2559

เกียรติบัตร/
วิชาการ

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
66 ปีการศึกษา 2559

16 2557

เกียรติบัตร/
วิชาการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

17 2556

เกียรติบัตร/
วิชาการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

19

ที่

ปี

ชนิด/ประเภท

ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง

18 2556

เกียรติบัตร/
วิชาการ

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
63 ปีการศึกษา 2556

19 2560

เกียรติบัตร/
กีฬา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตันคู่ผสม ม.ปลาย การแข่งขันกีฬา
นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 11 ปี
การศึกษา 2560

20 2559

เกียรติบัตร/
กีฬา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตันคู่ผสม ม.ต้น การแข่งขันกีฬา
นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี
การศึกษา 2559

21 2559

เกียรติบัตร/
กีฬา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตันหญิงคู่ ม.ปลาย การแข่งขันกีฬา
นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี
การศึกษา 2559

22 2559

เกียรติบัตร/
กีฬา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตันชายเดี่ยว ม.ปลาย การแข่งขันกีฬา
นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี
การศึกษา 2559

23 2559

เกียรติบัตร/
กีฬา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแบดมินตันชายเดี่ยว ม.ต้น การ
แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่
10 ปีการศึกษา 2559

24 2559

เกียรติบัตร/
กีฬา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแบดมินตันชายคู่ ม.ปลาย การ
แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่
10 ปีการศึกษา 2559

25 2559

เกียรติบัตร/
กีฬา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตันชาย การแข่งขันกีฬา
นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี
การศึกษา 2559

26 2559

เกียรติบัตร/
กีฬา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตันหญิงคู่ ม.ต้น การ
แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่
10 ปีการศึกษา 2559
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ที่

ปี

ชนิด/ประเภท

ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง

27 2559

เกียรติบัตร/
บุคลากร

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลูกเสือ) ประจาปีการศึกษา 2559

28 2559

เกียรติบัตร/
บุคลากร

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชมเชย เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

29 2559

เกียรติบัตร/
บุคลากร

เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน “โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจาปีการศึกษา
2559

30 2558

เกียรติบัตร/
บุคลากร

เป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถานศึกษาโดยไม่มีวันลา ประจาปีการศึกษา 2558

31 2558

เกียรติบัตร/
บุคลากร

เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน “โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจาปีการศึกษา
2558

32 2557

เกียรติบัตร/
บุคลากร

เป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถานศึกษาโดยไม่มีวันลา ประจาปีการศึกษา 2557

33 2557

เกียรติบัตร/
บุคลากร

เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน โครงการ “SEKA SCIENCE CAMP # 7th”

34 2557

เกียรติบัตร/
บุคลากร

เป็นวิทยากร โครงการ “SEKA SCIENCE CAMP # 7th”

35 2557

เกียรติบัตร/
บุคลากร

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร ป.ป.ช.สพฐ.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน/ครูวิทยากรเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
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บทที่ 2
เอกสารและทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ในปีการศึกษา 2563 ข้าพเจ้าได้ศึกษาเอกสารและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
3. การประเมินตนเอง
4. มาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
5. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
6. จรรยาบรรณครู
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด
แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 22 กาหนดว่าการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่า ผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
คาว่า “ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด” หมายถึง การดาเนินการใดๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คานึงถึง
ประโยชน์ของนักเรียนให้มากที่สุด โดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด มีฐานมาจากทฤษฎี และผลการวิจัยที่ค้นพบว่าเป็นวิธีการที่ทาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ปฏิบัติหรือผู้กระทามากกว่า
ผู้ถูกกระทา ( คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ , 2543)
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด หรือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ เป็นสาระที่มีการสอนกันมาในสถาบันผลิตครูและในการพัฒนาครูประจาการมาโดยตลอด แต่ครูและ
สถานศึกษา รวมทั้งสถาบันผลิตครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้นามาปฏิบัติอย่างจริงจัง
ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด
หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ได้มีการสรุปเป็น
นิยามความหมายของการจัดกระบวนกาเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับผู้เรียน
ระดับห้องเรียน และระดับนอกห้องเรียน ดังนี้
ระดับผู้เรียน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรมและ
วิธีการเรียนรู้ ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งร่วมประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพตามความต้องการ ความสนใจและความถนัดของแต่ละคน
ระดับห้องเรียน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ ผู้เรียน ได้คิดเอง ทาเอง ปฏิบัติเองและสร้างความรู้ด้วย
ตนเองในเรื่องที่สอดคล้องกับการดารงชีวิตจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
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กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาการ
เรียนรู้ ครู เป็นผู้วางแผนขั้นตอน ทั้งเนื้อหาและวิธีการแก่ผู้เรียน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ช่วยชี้แนะ
แนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
การจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับห้องเรียนนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ นอกจากครูและ
ผู้เรียนแล้ว ส่วนอื่นที่จะต้องมีส่วนร่วมด้วย คือ ผู้บริหารโรงเรียน สื่อต่างๆ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
รอบๆ ตัวผู้เรียน
ระดับนอกห้องเรียน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการเรียนการสอน โดยคานึงถึงศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้
ที่จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับการดารงชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับนอกห้องเรียนนี้ นอกจากผู้มีส่วนร่วมใน 2 ระดับที่กล่าวมาแล้ว ยัง
รวมถึงฝ่ายนโยบาย ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ
1.2 รูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด หรือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง สามารถจัดได้หลายรูปแบบด้วยกัน แต่มีรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจและง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ
คือ โมเดล ซิปปา ( CIPPA MODEL ) ของ ดร.ทิศนา แขมมณี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
C มาจากคาว่า Construct ซึ่งหมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism กล่าวคือ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจและเกดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง การทีผ่ ู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา
I มาจากคาว่า Interaction ซึ่งหมายถึง การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ดี จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
การช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม
P มาจากคาว่า Physical Participation ซึ่งหมายถึง การให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกาย
โดยการทากิจกรรมในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย
P มาจากคาว่า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี
ควรเปิดโอการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็น
ต้น การเรียนรู้กระบวนการเป็นสิ่งสาคัญ เช่นเดียวกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาอีกทางหนึ่ง
A มาจากคาว่า Application หมายถึง การนาความรู้ทีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีแต่เพียงการ
สอนเนื้อหาสาระให้แก่ผู้เรียนเข้าใจ โดยขาดกิจกรรมการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ จะทาให้ผู้เรียนขาดการ
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เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายๆ ด้านขึ้นอยู่กับลักษณะและสาระของกิจกรรมที่จัด
แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด หรือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางแบบซิปปา ( CIPPA ) ดังกล่าวนี้ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
สาคัญที่สุด หรือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบประสาน 5 แนวคิดหลัก เนื่องจาก
เป็นแนวคิดที่ได้มาจากการประสานแนวคิดหลัก 5 แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดังนี้
1. การสรรสร้างความรู้ (Constructivism)
2. กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and Cooperative Learning)
3. ความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness)
4. การเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning)
5. การถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)
1.3 บทบาทครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด หรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะใช้แนวคิดใด
จะประสบผลสาเร็จไม่ได้ หากครูและผู้เรียนไม่เปลี่ยนบทบาทของตน ครูส่วนหนึ่งยังเคยชินอยู่กับบทบาทเดิม
คือ การเป็นผู้บอกเล่า ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้ผู้เรียน และผู้เรียนส่วนหนึ่งก็ยังเคยชินกับการเป็นผู้ฟังรับความรู้
และจาความรู้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อครูและผู้เรียนทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็เปลี่ยนพฤติกรรม คือ ครู
เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน และผู้เรียนก็เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จาเป็นต้องเริ่มต้นก่อนควร
จะเป็นครู เพราะครูเป็นผู้ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว เมื่อสภาพการเรียนการ
สอนเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนก็จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามสภาพที่จัดให้ ขึ้นอยู่กับการปรับตัว
ของผู้เรียนและแรงเสริมที่จะได้รับจากครู ซึ่งครูจะต้องมีบทบาทดังนี้
1.3.1 การเตรียมการสอน
1) ศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่จะสอนให้เข้าใจ
2) ศึกษาหาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
3) วางแผนการสอน
3.1) กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
3.2) วิเคราะห์เนื้อหาและความคิดรวบยอดและกาหนดรายละเอียดให้ชัดเจน
3.3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด หรือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3.4) กาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
4) จัดเตรียม
4.1) สื่อ วัสดุการเรียนการสอน ให้เพียงพอสาหรับผู้เรียน
4.2) เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน
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4.3) ติดต่อแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล สถานที่ หรือโสตทัศน์ วัสดุต่างๆ และ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
4.4) เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้
4.5) ห้องเรียน หรือสถานที่เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัด
โต๊ะ เก้าอี้ ในลักษณะต่างๆ
1.3.2 การสอน
1) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
2) กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้เตรียมไว้ โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะกับผู้เรียนและ
สถานการณ์ที่เป็นจริง
3.1) ดูแลให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมต่างๆ แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3.2) อานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3.3) กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่
3.4) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งเหตุการณ์ที่จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นขณะทากิจกรรม
3.5) ให้คาแนะนา และข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เรียนตามความจาเป็น
3.6) บันทึกปัญหา และข้อขัดข้องต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อการปรับปรุงกิจกรรม
ให้ดีขึ้น
3.7) ให้การเสริมแรงผู้เรียนตามความเหมาะสม
3.8) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ข้อมูล
เนื้อหา ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม
3.9) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนการกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
1.3.3 การประเมินผล
1) เก็บรวบรวมผลงาน และประเมินผลงานของผู้เรียน
2) ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน
1.3.4 เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสาคัญที่สุด
เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้มีอยู่มากมายหลายวิธีที่ส่งเสริม และให้ความสาคัญกับผู้เรียนใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ ซึ่งจาแนกตามแนวคิดของการจัดกิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ได้ดังนี้
1.3.5 การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสาคัญที่สุดวิธีหนึ่ง
ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่า “ ยิ่งผู้เรียนมีวุฒิภาวะสูงขึ้น ยิ่งมีความรับผิดชอบที่จะต้องค้นหา ค้นพบข้อความรู้ และ
สรุปข้อความรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ของตนมากขึ้น ”
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ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทางอ้อม เช่น การเรียนรู้แบบ สืบค้น แบบค้นพบ แบบ
แก้ปัญหา แบบสร้างแผนผังความคิด แบบใช้กรณีศึกษา แบบตั้งคาถาม แบบใช้การตัดสินใจ
1.3.6 เทคนิคการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เป็นแนวทางหนึ่งของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคน ปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาตนเอง และฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทคนิคนี้เริ่มต้นจากครูหรือผู้เรียนเป็นผู้กาหนดหัวข้อปัญหา
โดยผู้เรียนต้องศึกษา วิเคราะห์ สรุปอ้างอิง และสรุปข้อความรู้บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และประเมินผล
กระบวนการ
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล สามารถปรับใช้ได้หลายๆ สถานการณ์ ตั้งแต่การเรียนในชั้นเรียนที่มีครูคอย
ดูแลควบคุม จนถึงการฝึกทักษะการศึกษา ค้นคว้าในห้องสมุดที่ผู้เรียนต้องการกากับการเรียนรู้ของตน
ตัวอย่างเทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น การเรียนแบบศูนย์การเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ทารายงาน การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล การทาโครงงาน การทานิตยสาร คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการ
สอน เป็นต้น
1.3.7 เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ในปัจจุบันได้มีการนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
เป็นส่วนเสริม หรือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ซึ่งในการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ควรนามาใช้ในฐานะเครื่องช่วยสอน ไม่ใช่ใช้แทนการสอน โดยครูอาจใช้เทคโนโลยีช่วยเสนอ
เนื้อหาที่ซับซ้อน ช่วยสนับสนุนการนาเสนอของครู ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อความชานาญ หรือช่วยให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มขนาดใหญ่ได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูบางสาขาได้ ด้วยการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ ตาราเรียน และแบบฝึกหัด การใช้
แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรียน ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสาเร็จรูป เป็นต้น
1.3.8 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีปฏิกิริยา และตอบสนองต่อความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของครู และเพื่อนๆ ผู้เรียนจะได้
ฝึกการจัดระบบความคิด การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล และการพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเน้นการอภิปราย การ
แบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ เช่น การโต้วาที การระดมพลังสมอง
การอภิปราย การเรียนแบบร่วมมือ การประชุมแบบต่างๆ เป็นต้น
1.3.9 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การรับความรู้จากประสบการและการสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งต่างๆ ทั้งด้านเทคนิควิธีการปฏิบัติของผู้เรียน
แต่ละบุคคลและกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบการเรียนรู้ของตน ได้รับประสบการณ์ด้านอารมณ์
ความรู้สึกที่จะนามาปรับความรู้สึก เจตคติ และค่านิยมของตน ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนี้ เช่น
กรณีตัวอย่าง เกม สถานการณ์จาลอง บทบาทมติ ละคร
1.3.10 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสาเร็จของกลุ่ม
ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งบันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกาลังใจให้กันและกัน คนที่
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เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสาเร็จของแต่ละบุคคล คือ ความสาเร็จของกลุ่ม
ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบร่วมมือ เช่น ร่วมกันคิด ปริศนาความคิด กลุ่มร่วมมือ
ร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่มสืบค้น
1.3.11 เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นาเอาความรู้
สาขาวิชาต่างๆ ที่สัมพันธ์กันมาผสมผสานกันเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นองค์
รวมของเนื้อหามากกว่าองค์รวมของความรู้แต่ละรายวิชา และเน้นที่การสร้างความรู้ของผู้เรียนมากกว่าการให้
เนื้อหาโดยตัวครู
ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบใช้เรื่องเล่า
หรือการเล่าเรื่อง (Story Line) การเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา เป็นต้น
1.3.12 การเลือกเทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เทคนิคการเรียนการสอนแต่ละเทคนิค จะมีประสิทธิผลในการสร้างทักษะ ข้อความรู้ ประสบการณ์
และการมีโอกาสแสดงบทบาทในการเรียนของผู้เรียนแตกต่างกันไป ดังนั้น ในการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ว่า ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใดในระดับใด
เนื่องจากเทคนิคการเรียนการสอนต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีผลการวิจัยใดที่บ่งชี้ว่าวิธีใดดีที่สุด
เพราะวิธีสอนแต่ละวิธีต่างก็มีลักษณะเด่นและข้อจากัดในตัวเอง ซึ่งครูจะต้องพิจารณาเลือกและนามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา รวมทั้งความสามารถ ความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
เทคนิค/วิธีการสอน
1) กระบวนการสืบค้น
(Inquiry Process)

2) การเรียนแบบค้นพบ
(Discovery Learning)
3) การเรียนแบบแก้ปัญหา
(Problem-solving)

4) การเรียนแบบสร้างแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping)
















ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น
การศึกษาค้นคว้า
การเรียนรู้กระบวนการ
การตัดสินใจ
ความคิดสร้างสรรค์
การสังเกต การสืบค้น
การให้เหตุผล การอ้างอิง
การสร้างสมมติฐาน
การศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่าข้อมูล
การลงข้อสรุป
การแก้ปัญหา
การคิด
การจัดระบบความคิด

บทบาทผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้า เพื่อสืบค้นข้อความ
รู้ด้วยตนเอง

ศึกษา ค้นพบข้อความรู้ และ
ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศึกษา แก้ปัญหาอย่างเป็น
กระบวนการ และฝึกทักษะ
การเรียนรู้ที่สาคัญด้วยตนเอง

จัดระบบความคิดของตนให้ชัดเจน
เห็นความสัมพันธ์
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เทคนิค/วิธีการสอน
5) การตั้งคาถาม
(Questioning)

6) การศึกษาเป็นรายบุคคล
(Individual Study)
7) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้
เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
 ศูนย์การเรียน
 ชุดการสอน
 บทเรียนสาเร็จรูป
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
8) การอภิปรายกลุม่ ใหญ่
(Whole-Class Discussion)

9) การอภิปรายกลุม่ ย่อย
(Small-Group Discussion)

9) การอภิปรายกลุม่ ย่อย
(Small-Group Discussion)
(ต่อ)
9.1) เทคนิคคู่คิด
(Think-Pair-Share)














ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น
กระบวนการคิด
การตีความ
การไตร่ตรอง
การถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ
การศึกษาค้นคว้าความรู้
การนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ความรับผิดชอบ
การตอบคาถาม
การแก้ปัญหา
การนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
การเรียนรู้ที่ต้องการผลการ
เรียนรู้ทันที

บทบาทผู้เรียน
เรียนรู้จากความคิดเพื่อสร้างข้อ
คาถามและคาตอบด้วยตนเอง

เรียนรู้อย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง

เรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับความ
รู้ความสามารถของตน มีการแก้ไข
ฝึกซ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความเชี่ยวชาญ

 การเรียนรู้ตามลาดับขั้น




















การแสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์
การตีความ
การสื่อความหมาย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การสรุปความ
กระบวนการกลุม่
การวางแผน
การแก้ปัญหา
การตัดสินใจ
ความคิดระดับสูง
ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ไขข้อขัดแย้ง
การสื่อสาร
การประเมินผลงาน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การค้นคว้าหาคาตอบ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
มีบทบาท ส่วนร่วมในการสร้างข้อ
ความรู้

รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในฐานะผู้นากลุ่ม หรือ
สมาชิกกลุ่มทั้งในบทบาทการทา
งานและบทบาทเกี่ยวกับการรวม
กลุ่มในการสร้างข้อความรู้หรือผล
งานกลุ่ม

รับผิดชอบการเรียนร่วมกับเพื่อน
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เทคนิค/วิธีการสอน
9.2) เทคนิคการระดมพลังสมอง
(Brainstorming)

9.3) เทคนิค Buzzing
9.4) การอภิปรายกลุม่ แบบต่างๆ
(Panel , Forum ,
Symposium , Seminar)
9.5) กลุ่มติว
10) การฝึกปฏิบัติการ

11) เกม (Games)

12) กรณีศึกษา
(Case Studies)
13) สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
14) ละคร
(Dramatization)

15) บทบาทสมมติ

16) การเรียนแบบร่วมมือ
(Cooperative Learning)
ประกอบด้วยเทคนิค

ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น
 การมีส่วนร่วม
 การแสดงความคิดเห็น
 ความคิดสร้างสรรค์
 การแก้ปัญหา
 การค้นคว้าหาคาตอบด้วยเวลา
จากัด
 การสื่อสาร
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 การสรุปข้อความรู้
 การฝึกซ้า
 การสื่อสาร
 การค้นคว้าหาความรู้
 การรวบรวมข้อมูล
 การแก้ปัญหา
 การคิดวิเคราะห์
 การตัดสินใจ
 การแก้ปัญหา










การค้นคว้าหาความรู้
การอภิปราย
การวิเคราะห์
การแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
การวิเคราะห์
ความรับผิดชอบในบทบาท
การทางานร่วมกัน
การวิเคราะห์








มนุษย์สัมพันธ์
การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์
กระบวนการกลุม่
การสื่อสาร
ความรับผิดชอบร่วมกัน

บทบาทผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นอย่างหลาก
หลายในเวลาอันรวดเร็ว

แสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุป
ในเวลาอันจากัด
รับฟังข้อมูลความรู้ เพื่อนามาสรุป
หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อ
ข้อมูลเหล่านั้น
ทบทวนจากกลุ่มหรือเพื่อน หรือ
เรียนเพิ่มเติม
ศึกษาค้นคว้าข้อความรู้ใน
ลักษณะกลุ่มปฏิบัติการ
ได้เล่นเกมด้วยตนเองภายใต้กฎ
หรือกติกาที่กาหนด ได้คดิ วิเคราะห์
พฤติกรรมและเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียน
ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ อภิปราย เพือ่
สร้างความเข้าใจแล้วตัดสินใจ
เลือกแนวทางแก้ปัญหา
ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมต่างๆ
ในสถานการณ์ที่จาลองใกล้เคียง
สถานการณ์จริง
ได้ทดลองแสดงบทบาทตามที่
กาหนดเกิดประสบการณ์ เข้าใจ
ความรูส้ ึก เหตุผลและพฤติกรรมผู้
อื่น
ได้ลองสวมบทบาทต่างๆ และ
ศึกษาวิเคราะห์ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของตน
ได้เรียนรู้บทบาทสมาชิกกลุ่ม มี
บทบาท หน้าที่ รู้จักการไว้วางใจ
ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น
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เทคนิค/วิธีการสอน
JIGSAW , JIGSAW II , TGT
STAD , LT , GI , NHT ,
Co-op Co-op

17) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Learning)

18) การเรียนการสอนแบบ
(Storyline Method)

ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น
 ทักษะทางสังคม
 การแก้ปัญหา
 การคิดแบบหลากหลาย
 กระสร้างบรรยากาศ
 การทางานร่วมกัน
 การนาเสนอความคิด
ประสบการณ์
 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
 กระบวนการกลุม่
 การค้นคว้าหาความรู้
 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 ทักษะทางสังคม
 กระบวนการกลุม่
 การสื่อสาร
 การแก้ปัญหา

บทบาทผู้เรียน
ของเพื่อนสมาชิกกลุ่ม และรับผิด
ชอบการเรียนรู้ของตนและเพื่อนๆ
ในกลุ่ม

มีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหรือปฏิบัติจนได้ข้อ
สรุป
มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและการคิด ดาเนิน
การเรียนด้วยตนเองทั้งในห้องเรียน
และสถานการณ์จริง ศึกษา ปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองทุกเรื่อง ร่วมแรง ร่วมใจ
ด้วยความเต็มใจ
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1.3.13 แนวทางการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แผนภูมิ แสดงแนวทางการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางการพิจารณาเลือกเทคนิค
วิธีการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1

วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้

ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใดในระดับใด
ขั้นที่ 2

วิเคราะห์ผู้เรียน

มีความสามารถ ความสนใจ และวิธีเรียนอย่างไรบ้าง
ขั้นที่ 3

เลือกเทคนิควิธีการสอน

เลือกเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายสนองผู้เรียน
 จุดเด่นในการสร้างเสริมทักษะ ข้อความรู้ และพฤติกรรม
 ประสิทธิผลในการสร้างทักษะ ข้อความรู้ ประสบการณ์
 โอกาสในการแสดงบทบาทการเรียนรู้ของผู้เรียน
ขั้นที่ 4

ปรับและเรียบเรียงเทคนิค

ให้เหมาะสมเรียนกับจุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนการสอนและผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
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2. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
2.1 ความหมายของการประเมิน
ตามกรอบความคิดและหลักการของนักการศึกษาแล้ว การประเมินสภาพจริงมีความหมายดังต่อไปนี้
2.1.1 การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินที่มีความหลากหลาย ที่จะตรวจหาความสามารถ
ของนักเรียนในการแก้ปัญหา หรือการทางานในสถานการณ์ที่เป็นจริง หรือคล้ายจริง ( Ryan C.1994 )
2.1.2 การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินที่ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐานแต่จะเป็นการ
ประเมินทักษะการคิดอย่างซับซ้อนของนักเรียน ( Complex Thinking Skill ) ในการทางาน ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหา และการประเมินตนเอง ความสามารถในความร่วมมือ (Cooperative Effort ) ซึ่งคล้ายกับ
โลกของงานจริง ( World of Work ) ภายนอกโรงเรียน
( Cradler. 1991 )
2.1.3 การประเมินสภาพจริง เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน( Current
Work ) ของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ( Jusmine. 1992 )
2.1.4 การประเมินสภาพจริง เป็นการผูกติดนักเรียนกับงานที่อยู่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง ( Real-World Tasks ) เพราะนักเรียนจะมีแรงกระตุ้นมากกว่า และมีการถ่ายโยงได้มากกว่าการ
กระทาดั้งเดิมที่เคยใช้กันอยู่ในลักษณะของสถานการณ์จาลอง ( Ranald. et.al. 1992 )
2.1.5 การประเมินสภาพจริงเป็นลักษณะของการให้นักเรียนแก้ปัญหา การเขียนเรียงความ
การกระทาเพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างสถานการณ์ให้เหมือนการแก้ปัญหาใน
โลกแห่งความเป็นจริง ( Simulation of Real-World Proplems ) และรวบรวมงานของนักเรียนในแหล่งรวม
ของข้อมูล ( ProtFolios ) การวัดสิ่งต่างๆ เหล่านี้หลายด้านโดยปกติแล้วการวัดเช่นนี้คือการประเมินสภาพจริง
เพราะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าต่อนักเรียน ( Newman. 1998. Wiggins. 1989 )
การประเมินสภาพจริง เป็นกระบวนการสังเกต การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากวิธีการ
ทางาน และผลงานที่ผู้เรียนทาในสภาพของการแสดงออกจริงในเนื้อหาวิชาที่เรียน เป็นการประเมินที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน การประเมินสภาพจริงเน้นการแสดงออก
กระบวนการ และผลผลิต เพื่อดูพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน โดยจะให้ความสาคัญในการช่วยเหลือ
นักเรียนให้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ และ
พัฒนาการด้านอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินผลการเรียนที่ได้จากการทดสอบ ที่มุ่งเน้นวัด
เฉพาะความรู้และทักษะบางส่วน นอกจากนี้การประเมินสภาพจริงจะมีความต่อเนื่อง ในการให้ข้อมูลมูลที่มี
คุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลได้
2.2 ลักษณะสาคัญของการประเมินสภาพจริง
2.2.1 เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูพัฒนาการในด้านต่างๆ ของผู้เรียน
2.2.2 ต้องไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้
2.2.3 เน้นเรื่องของการพัฒนาที่ปรากฏให้เห็นออกมาชัดเจน
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2.2.4 ให้ความสาคัญที่จุดเด่นของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนได้เหมาะสมและ
ถูกต้อง
2.2.5 อยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นจริง
2.2.6 เน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียน
2.2.7 ต้องมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
2.2.8 เน้นการเรียนที่มีความหมายต่อผู้เรียน
2.2.9 สามารถประเมินได้ทุบริบท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน
2.2.10 แสดงภาพรวมของการเรียนรู้และสมรรถภาพของผู้เรียนแต่ละคน
2.2.11 เป็นการบูรณาการหลายๆ วิชาเข้าด้วยกัน
2.2.12 เป็นทั้งการทางาน เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
2.2.13 ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นหลัก
2.2.14 ให้ความสาคัญกับการประเมินตนเองของผู้เรียน
2.2.15 รวมเอากลยุทธ์ในการสื่อสารเข้าไปในการประเมินด้วย
2.2.16 เอื้ออานวย สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการของการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน
2.2.17 เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชน
2.3 หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสภาพจริง
2.3.1 หลักการเรียนรู้
1) การเรียนรู้จะเกิดจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมได้โดยผ่าน
- การสารวจ สอบถาม การสืบสวน
- การลงมือปฏิบัติจริง
- การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
- สภาพสังคม ปัญหาในชีวิตจริง กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
- กระบวนการกลุ่มที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน
- การเรียนรู้และการทางานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
- ผู้ใหญ่เสริมสร้าง ชี้แนะ
2) เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วย่อมเข้าฝังลึกภายในจิตใจ
3) มีความหลากหลายทางสติปัญญาที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางภาษา
คณิตศาสตร์ ดนตรี การเคลื่อนไหวทางร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและอื่นๆ
2.3.2 หลักการสอน
1) เป็นการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
2) การสอนจะต้องยอมรับความแตกต่างของนักเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งวิธีการเรียนรู้
3) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมกลมกลืนกับชีวิตของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ที่นามาประยุกต์ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนตามมา
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4) การสอนกลวิธีในการเรียนรู้โดยเน้นกลวิธีในการคิด ขั้นตอนในการค้นหาข้อมูล
5) สอนกระบวนการต่างๆ ที่จะนาไปใช้ในการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนบทบาทให้นักเรียนเป็น
ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์งาน และใช้ในการดารงชีวิตต่อไป
6) การเรียนการสอนมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้ได้มากที่จะทาได้
7) เน้นประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
2.3.3 หลักการวัดผลและประเมินผล
1) การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ จึงควรเป็นการวัดกระบวนการพัฒนา
ของผู้เรียนด้านต่างๆ และดาเนินการต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
2) การประเมินจะอยู่บนพื้นฐานคุณภาพของความเข้าใจของนักเรียน และการพัฒนา
ผลงานและโครงการมากกว่าจะตอบคาถามจากข้อสอบเลือกตอบ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงานในโลกที่แท้จริงน้อยและ
ควรพิจารณาจากข้อมูลหลายๆแหล่ง ด้วยวิธีการได้ข้อมูลมาอย่างหลากหลาย
3) สิ่งที่จะประเมินควรเป็นทักษะที่สูงขึ้นจากทักษะพื้นฐาน รวมทัง้ กระบวนการคิด เพื่อ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือคล้ายจริง มุ่งวัดแนวลึกมากกว่าแนวกว้าง
4) งานที่จะนามาประเมินประกอบด้วยงานที่มีความหมาย มีประโยชน์จริงๆ ที่นักเรียนได้
ทาในบริบทต่างๆ เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนเขียนสื่อ เขียนบทความไปลงหนังสือพิมพ์ การฝึกงานจริง
ทั้งในและนอกโรงเรียน
5) การประเมินมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อผู้สอนใช้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และเน้นการวัดและการประเมินร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนได้
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
6) ผลการประเมินจะให้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณของนักเรียนที่เกี่ยวกับการคิด
การทาอะไร ทาอย่างไร รู้สึกอย่างไร รวมทั้งบุคลิกลักษณะต่างๆ
2.3.4 วิธีการประเมินสภาพจริง
การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินแบบบูรณาการ วัดความรู้ความสามารถหลายอย่าง
ต่อเนื่องกัน ประสานกับการเรียนรู้งาน การเรียนรู้ต้องเกาะเกี่ยวกัน การเรียน คือ การทางานโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ความสามารถ ความถนัดพร้อมลงมือกระทาด้วยตนเองในสภาพของบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง การ
เรียน การสอน การวัดการประเมินเน้นที่การพัฒนาตนเอง เพราะคนเรามีความแตกต่างระหว่างบุคคล ถ้า
ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพต้องแก้ไข ปรับปรุง และที่สาคัญต้องมีการประเมินตนเอง ส่วนครูผู้สอนจะต้อง
ประเมินโดยเน้น “ 4P ” ของการประเมิน คือ การแสดงออก (Performance) กระบวนการ (Process) ผลผลิต
(Products)ผลงาน (Portfolios) โดยการประเมินควบคู่กันดังนี้
2.3.4.1 ประเมินการแสดงออกและกระบวนการ
โดยครูผู้สอนดูพฤติกรรมรายบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเน้นการประเมินการ
แสดงออก ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะที่ทางานและกิจกรรมต่างๆ ครูผู้สอนจะต้องสังเกตสีหน้า ท่าทาง
การพูดโต้ตอบ การแสดงออกที่สนุกสนานเพลิดเพลิน รวมทั้งการแสดงออกในการพูด โต้ตอบ ความเข้าใจ
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เรื่องราวในเรื่องที่เรียน เป็นต้น สาหรับการประเมินกระบวนการซึ่งจะต้องควบคู่กับการแสดงออก โดยครูสังเกต
การเคลื่อนไหว กิริยาท่าทาง ความร่วมมือ ความคล่องแคล่ว ความอดทน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ใน
ระหว่างการเรียนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้ใหญ่ เป็นต้น
2.3.4.2 การประเมินกระบวนการและผลผลิต
การประเมินผลผลิตผู้เรียนจะเป็นสื่อกลางให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข้อมูลที่สาคัญที่เกิดจากการสารวจค้นคว้า ทดลองและโครงงานต่างๆ จุดเน้นของการประเมินสภาพจริงจะไม่
พิจารณาเฉพาะผลผลิตเท่านั้น แต่จะเน้นที่กระบวนการที่มีผลต่อการผลิต ตัวอย่างผลผลิต เช่น แผนงาน
โครงงาน ผลการสาธิต การจัดนิทรรศการ แผนภาพ แผนภูมิ เกมส์ต่างๆ โครงการกลุ่ม เป็นต้น
2.3.4.3 การประเมินแฟ้มผลงาน
เป็นวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ในการประเมินการแสดงออก
กระบวนการและผลผลิต หมายถึง การประเมินความสาเร็จของผู้เรียนจากผลงานที่เป็นชิ้นงานที่ดีที่สุดหรือ
ผลงานที่แสดงถึงความสนใจ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้มาช่วงระยะ
หนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาประสบความสาเร็จ
3. การประเมินตนเอง
การประเมินตนเอง เป็นกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถวิธีหนึ่งที่ต้องทาควบคู่ไปกับการ
ประเมินผลโดยวิธีอื่นๆ การประเมินตนเองทาได้โดยกาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ใช้การวัดผลและการ
ประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม ผลที่ได้จะช่วยให้ทราบสภาพที่แท้จริงทั้งจุดเด่น จุดด้อยและ
แนวทางพัฒนา การประเมินตนเองและพัฒนาตนเองจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินควบคู่กันไป และต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ ลักษณะสาคัญของการประเมินตนเอง
ประกอบด้วย
3.1 ต้องประเมินทั้งความรู้ การแสดงออก และความสามารถตามมาตรฐานครู
3.2 วิธีการประเมินต้องสอดคล้องกับจุดหมายที่วางไว้
3.3 การประเมินต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่และเก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
3.4 การแปลผลและลงข้อสรุปต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
3.5 การประเมินต้องมีความเที่ยงตรงทั้งในด้านของวิธีที่ใช้ประเมิน โอกาสของการ
ประเมินและการแปลผลการประเมิน
3.6 การประเมินตามสภาพจริงต้องกระทาหลายๆ ด้านไปพร้อมกันด้วยวิธีการที่หลาก
หลาย มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องการประเมินอย่างต่อเนื่อง
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4. มาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ด้าน
ผู้เรียน

มาตรฐานที่
1

ผู้เรียน

4

ผู้เรียน

5

รายละเอียดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
2. ผู้เรียนมีความประหยัด
3. ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ วิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดสังเคราะห์
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง
4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาศิลปะ ใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่าง
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ผู้เรียน

5(ต่อ)

ผู้เรียน

6

ผู้เรียน

9

ผู้เรียน

10

ประเทศ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
9. ผู้เรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ (NT)ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติวิชาภาษาไทยในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
10. ผู้เรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ (NT)ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
11. ผู้เรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ (NT)ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
12. ผู้เรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ (NT)ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
13. ผู้เรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ (NT)ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติวิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ และเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ได้อย่าง
มีเหตุผล
2. ผู้เรียนรักการอ่านและสามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด และสื่อ
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนสามารถทางานตามลาดับขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนสามารถทางานเป็นทีมได้
3. ผู้เรียนรักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
2. ผู้เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(2543)
3. ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
4. ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่ง
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ผู้เรียน

12

ครู

22

มอมเมา
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรมด้านศิลปะ
2. ผู้เรียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์
3. ผู้เรียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรมด้านกีฬา/สันทนาการ
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
1. ครูรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และเป้าหมายของหลักสูตร
2. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดทาแผนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น สอนตาม
แนวคิด สุ จิ ปุ ลิ , จัดการเรียนการสอนตามคู่มือต่างๆ เป็นต้น ในวิชา
ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 –
ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
4. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น สอนตาม
แนวคิด สุ จิ ปุ ลิ , จัดการเรียนการสอนตามคู่มือต่างๆ เป็นต้น ในวิชา
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 –
ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น สอนตาม
แนวคิด สุ จิ ปุ ลิ , จัดการเรียนการสอนตามคู่มือต่างๆ เป็นต้น ในวิชา
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1
– ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
6. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น สอนตาม
แนวคิด สุ จิ ปุ ลิ , จัดการเรียนการสอนตามคู่มือต่างๆ เป็นต้น ในวิชาสังคม
ศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 ม.3)ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
7. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น สอนตาม
แนวคิด สุ จิ ปุ ลิ , จัดการเรียนการสอนตามคู่มือต่างๆ เป็นต้น ในวิชา
ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1
- ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
8. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น สอนตาม
แนวคิด สุ จิ ปุ ลิ , จัดการเรียนการสอนตามคู่มือต่างๆ เป็นต้น ในวิชา
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คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1
- ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
9. ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย การประเมินเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
10. ครูนาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการ
สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
ตัวบ่งชี้
1. ครูที่จบปริญญาตรีขึ้นไป
2. ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท
3. ครูได้รับการอบรมในวิชาที่สอนไม่ต่ากว่า20 ชั่วโมง/ปี
4. ครูได้สอนตรงกับความถนัด
5. สถานศึกษามีจานวนครูตามเกณฑ์นักเรียนต่อครู
6. สถานศึกษามีจานวนครูตามเกณฑ์ภาระงานสอน
7. สถานศึกษามีจานวนครูตามเกณฑ์ครูต่อห้องเรียน
8. สถานศึกษามีครูเพียงพอตมเกณฑ์ กค. (ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11
มิถุนายน 2545)
สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหาร งานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
ตัวบ่งชี้
1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและระบบการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
2. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม
4. สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
ตัวบ่งชี้
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชน
2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา
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สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคาตอบ
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการเชื่อมโยงสาระความรู้และทักษะต่างๆ และ
แนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความจริงของชีวิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่น
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทางานร่วมกับผู้อื่น
และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี
ศิลปะ และกีฬา
7. สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และต่อเนื่อง
8. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และรัก
สถานศึกษา
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
1. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์
2. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
3. ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผ้าทางวิชาการ
4. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการทางาน และเป็นแบบอย่างที่ดี
5. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย
6. สถานศึกษามีการบริหารที่มีประสิทธิผล และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการ
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บริหาร
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
1. สถานศึกษามีลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับเป้าหมายการศึกษา และความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

5. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่กล่าวถึงต่อไปนี้ ได้จากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
พ.ศ. 2537 ซึ่งประกอบด้วย 11 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
6. จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู หมายถึง จรรยาบรรณครู 9 ประการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2539 ประกอบด้วย
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
แก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกาย วาจา ใจ
4. ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของ
ศิษย์
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5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อื่นเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้
ศิษย์กระทาการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงาน
ในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ในปีการศึกษา 2563 ข้าพเจ้าได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.2. ขั้นดาเนินการ
3.3 ขั้นประเมินผล
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.1.1 ศึกษารายละเอียด และขอบข่ายของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเอกสารและทฤษฎี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3.1.2 วางแผนวิธีดาเนินการ กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน สร้างเครื่องมือและกาหนดระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและผลงานด้านปริมาณและคุณภาพ
3.1.2.1 ด้านปริมาณ กาหนดผลงาน ชิ้นงาน กิจกรรม งานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนที่ลงมือปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมปฏิบัติ
3.1.2.2 ด้านคุณภาพ กาหนดคุณภาพของการปฏิบัติงานและผลงานในระดับต่างๆ เช่น ดีมาก ดี
พอใช้ หรือต้องปรับปรุง
3.2 ขั้นดาเนินการ
3.2.1 ปฏิบัติงานในแต่ละภาระงานตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงานที่กาหนด
3.2.2 เก็บรวบรวมผลงานด้วยวิธีการและเครื่องมือที่สร้างขึ้น แล้วนามาจัดหมวดหมู่อย่างมีระบบ
เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนด แล้ววิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
3.2.3 จัดทาเอกสารรายงานสาระสาคัญของผลงานแต่ละงานตามมาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนด
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบทุกๆ มาตรฐาน ซึ่งเอกสารรายงานจะประกอบด้วย ชื่อผลงาน สาระสาคัญ ผลการ
ประเมินและจุดเด่นของผลงานที่ทาได้ เป็นการแนะนาผลงานของตนเอง
3.3 ขั้นประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยอิงมาตรฐาน และเกณฑ์ต่างๆ ที่
กาหนด
3.3.2 นาผลการประเมินไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพตนเองให้ได้ตาม
มาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนด
3.3.3 จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันของทุกๆ ภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ในปีการศึกษา 2563 ข้าพเจ้าได้นาเสนอ
ตามลาดับ ดังนี้
4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
4.2 ด้านการปฏิบัติที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.3 การได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานอื่น
4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.1.1 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1
รหัส
วิชา

รายวิชา

ระดับชั้น จานวน
นักเรียน

ว
ม.3/4วิทยาศาสตร์
23102
3/9
รวม
ร้อยละ

ระดับคะแนน

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0 ร มส

S.D.

X

198

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

198
100

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

-

-

จากตาราง 4.1.1 ผู้สอนได้สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พบว่า
จานวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีนักเรียนที่ได้เกรด 0 อยู่จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - สาเหตุเนื่องมาจาก
นักเรียนไม่ได้มาเรียน ไม่มีชิ้นงานส่ง คะแนนเก็บไม่เพียงพอ และคะแนนสอบอยู่ในระดับที่ไม่ดี จึงไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มีนักเรียนได้เกรด 1 อยู่จานวน -คน คิดเป็นร้อยละ - ได้เกรด 1.5 อยู่จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - ได้
เกรด 2 อยู่จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - ได้เกรด 2.5 เป็นจานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - ได้เกรด 3 อยู่จานวน คน คิดเป็นร้อยละ - ได้เกรด 3.5 อยู่จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ -และนักเรียนที่ได้เกรด 4 จานวน - คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.1.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีดังต่อไปนี้
 สาหรับกิจกรรมยุวกาด มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน และได้ผ่านการประเมินทั้งหมด
 กิจกรรมชุมนุมแบดมินตัน มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน และได้ผ่านการประเมินทั้งหมด
 กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ และ มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน ผ่าน
การประเมินจานวน 27 คน
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4.2 ด้านการปฏิบัติอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตารางแสดงผลการปฏิบัติอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ที่

เรื่อง

1 งานอาคารสถานที่

2 งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

3 งานครูที่ปรึกษา

4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ผลการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
- สามารถปฏิบัติงานได้
- สามารถปฏิบัติงานได้
ครบตามขั้นตอนของการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกภาระ
ปฏิบัติงานซ่อมสร้าง
งานและมีระดับคุณภาพตาม
อาคารภายในโรงเรียน
มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
- สามารถปฏิบัติงานได้
- สามารถปฏิบัติงานได้
ครบตามขั้นตอนของการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกภาระ
ปฏิบัติงานระบบการดูแล งานและมีระดับคุณภาพตาม
ช่วยเหลือนักเรียน
มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
- สามารถดูแล และให้
- สามารถปฏิบัติงานได้
คาปรึกษาแก่นักเรียนที่
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกภาระ
รับผิดชอบครบทุกคน
งานและมีระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
- สามารถปฏิบัติงานได้
- สามารถปฏิบัติงานได้
ครบตามทุกภาระงานที่
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกภาระ
ได้รับมอบหมายและ
งานและมีระดับคุณภาพตาม
ประสพผลสาเร็จทุกงาน มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
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บทที่ 5
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ในปีการศึกษา 2563 ข้าพเจ้าได้สรุปผลการประเมินผล
และนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
5.1 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง
5.2 ผลสาเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
5.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
5.4 ความต้องการความช่วยเหลือ
5.1 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง
5.1.1 ตาราง แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
(มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่
1
4

5
6
9
10
12

22
24

รายละเอียดมาตรฐาน
ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทา
งานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
ด้านครูผู้สอน
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอ

ผลการประเมิน
ดี
ปรับปรุง พอใช้
3
3

3
3
3
3
3

3
3
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มาตรฐานที่
13
14
18
25

รายละเอียดมาตรฐาน
ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้าง และการบริหาร
งานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
มีสื่อการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ปรับปรุง พอใช้
ดี
3
3
3
3
ดี

จากตาราง แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับมาตรการศึกษาชาติ (มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ) ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 13 มาตรฐาน ปรากฏว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ มาตรฐานที่อยู่ในระดับดีมี 8 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียน 4 มาตรฐาน มาตรฐาน
ด้านครูผู้สอน 2 มาตรฐาน และมาตรฐานด้านผู้บริหาร 2 มาตรฐาน มาตรฐานที่อยู่ในระดับพอใช้มีทั้งหมด 5
มาตรฐาน โดยแยกเป็นมาตรฐานด้านผู้เรียน 3 มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานด้านผู้บริหาร 2 มาตรฐาน
5.1.2 ตาราง แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียดมาตรฐาน
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยู่เสมอ
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

ผลการประเมิน
ดี
ปรับปรุง พอใช้
3
3
3
3
3
3
3
3
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9
10
11

ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ผลการประเมินโดยภาพรวม

3
3
3
ดี

จากตาราง แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
พ.ศ. 2537 ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 11 มาตรฐาน ปรากฏว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
โดยมีรายละเอียดดังนี้ มาตรฐานที่อยู่ในระดับดี 8 มาตรฐาน และอยู่ในระดับพอใช้ 2 มาตรฐาน
5.1.3 ตาราง แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานเมื่อเทียบจรรยาบรรณครูของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2539 ประจาปีการศึกษา 2563
ข้อที่
1
2

3
4
5

6

7
8
9

รายละเอียดจรรยาบรรณ
ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และ
นิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ
ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกาย
วาจา ใจ
ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทั้งทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อื่นเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระทาการใดๆ
อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองอยู่เสมอ
ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพครู
ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ผลการประเมินโดยภาพรวม

ผลการประเมิน
ดี
ปรับปรุง พอใช้
3
3

3
3
3

3

3
3
3
ดี
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จากตาราง แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับจรรยาบรรณครู ของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2539 ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 9 ข้อ ปรากฏว่า ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ
5.2 ผลสาเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ผลสาเร็จที่เป็นจุดเด่น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เพื่อให้นักเรียน ฝึกทักษะได้ด้วยตนเองเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา สร้างเสริมความรับผิดชอบได้เป็นอย่าง
5.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ข้าพเจ้าจะสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เกิดจากแนวคิดของผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามหลักสูตรของโรงเรียนและที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเครือข่าย ตลอดจนเข้าแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยด้านต่างๆ ในระดับภาคหรือระดับประเทศ
5.4 ความต้องการความช่วยเหลือ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา จะประสบปัญหาในเรื่องของหนังสือเรียนในช่วงชั้นที่ 3
เพราะนักเรียนบางคนไม่จัดหาเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาให้เกิดความล่าช้า และ
กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง สาเหตุเพราะนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องจัดซื้อครั้งละหลายวิชา ครูต้องจัดพิมพ์เพิ่ม
เนื้อหาเพิ่ม
ปัญหาที่เกิดจากสภาพของชุมชนและครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน สาเหตุส่วนใหญ่นักเรียน
ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง ( พ่อแม่ ) เพราะต้องไปทางานยังต่างถิ่น นักเรียนอยู่กับตายายหรืออยู่ในความดูแลของญาติ
การเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนมีน้อยจึงทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เช่น
นักเรียนมาเรียนสาย หนีเรียน ชู้สาว เป็นต้น ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายต้องให้ความสาคัญและหาทางแก้ไขร่วมกัน
อย่างจริงจัง
ลงชื่อ

ผู้รายงาน
(นายภัทรพล ไปเจอะ)
ครู คศ.2

ลงชื่อ
ผู้รับรองรายงาน
(นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลงชื่อ
ผู้รับรองรายงาน
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
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ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงาน

(นางปราณี รัตนธรรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
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ภาคผนวก
-

สาเนาคาสั่ง
สาเนาเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
สาเนาโล่รางวัล
สาเนารูปภาพกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

