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รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self-Report)   

ครูผูสอนยอดเย่ียมมีผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จ  

ดาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเย่ียม  

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC Awards)  

ประจําปการศึกษา 2562  

************************************************ 

แบบประวัติครูผูสอนยอดเย่ียมท่ีเสนอเพ่ือรับการคัดเลือก   

1. ช่ือ-สกุล  นางสาวนันทนภัส  ไสยเกตุ  

2. วัน เดือน ป เกิด วันท่ี 17 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 อายุ  28  ป    

3. สถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 

4. ท่ีอยูปจจุบัน    56/6 หมู 7  ตําบลหวยยาง  อําเภอแกลง  

จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย  21110  

5. ตําแหนงปจจุบัน    ตําแหนง ครู วิทยฐานะ - 

6. โทรศัพทเคล่ือนท่ี   090-1346770  e–mail :  zinedoremon@gmail.com 

7. ประวัติการศึกษา 

     ตารางท่ี   1     แสดงประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โทสาขา ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

กศ.บ. การสอนภาษาไทย พ.ศ.2559 
มหาวิทยาลัย 

บูรพา 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัย 

บูรพา 

 

8. ประวัติการรับราชการ   

     ตารางท่ี   2     แสดงประวัติการรับราชการ 

วัน-เดือน-ป ตําแหนง สอนช้ัน/ระดับ สถานท่ีทํางาน 

1 พฤศจิกายน 2559 ครูผูชวย ม.1, ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

28 ธันวาคม 2561 ครู คศ.1 ม.1, ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

 

9. ความรูความสามารถพิเศษ 

 ขาพเจาไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียนใหสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

ตั้งแตบรรจุเขารับราชการ  ไดรับการฝกอบรมทักษะการจัดประสบการณการเรียนรูทางดานภาษาไทย จึง

ความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณการเรียนรู สามารถถายทอดความรูนักเรียนไดผลเปนอยางดี  และมี

ความสามารถพิเศษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมการเตรียมความพรอมนักเรียนสูศตวรรษท่ี 21 
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ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  ไดพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู เอกสารประกอบการเรียนพรอม

สไลดประกอบการสอนวิชาภาษาไทย มีความสามารถในการใชกระบวนการวิจัยและกระบวนการ PLC ในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนวิทยากรเก่ียวกับการสรางคิวอารโคด 

การสรางสื่องายๆจากเว็บไซตใหกับคณะครูในสถานศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงความรูความสามารถพิเศษ 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self report)   

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC Awards)  ประจําปการศึกษา 2562 

************************************************ 

    ช่ือรางวัลท่ีเสนอขอ  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  

    ประเภท   บุคคลยอดเยี่ยม 

    สังกัด   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

    ดาน    ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

    ระดับ     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย    

1. คุณสมบัติเบ้ืองตนเชิงประจักษ 

  ขาพเจาขอรับการประเมิน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 มีคุณสมบัติเบื้องตน ดังตอไปนี้ 

    2.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

    2.2 ปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน ตําแหนง ครูผูชวย ตั้งแต วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึง

ปจจุบัน เปนเวลา 3 ป 4 เดือน 

    2.3 ขาพเจาเปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ต้ังแตรับราชการมาแมแตคําวากลาวตักเตือน ในการปฏิบัติ

หนาท่ีครูไดจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน ดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา

ผูเรียน ใหเปนผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข   

    2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เปนแบบอยางท่ีดีและยอมรับของบุคคลในวิขาชีพ

และสังคม 

2. การครองตน (มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค)  

                  2.1 ในสวนการครองตน ขาพเจาระลึกอยูเสมอวา ตนเองเปนครู ซ่ึงตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับ

ลูกศิษย โดยยึดถือแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณครู รักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริม ให

กําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเทาเทียมกัน อบรม สั่งสอน ฝกฝนสรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยท่ี

ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ สรางขวัญและกําลังใจในโอกาสสําคัญตาง 

ๆ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยท้ังทางกาย วาจาและจิตใจ ไมกระทําตนใหเปนปฏิปกษตอ

ความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย ไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจาก

ศิษยในการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และไมใชใหศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาผลประโยชนใหแกตนโดยมิ

ชอบ  พัฒนาตนเองท้ังดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองอยูเสมอ  รักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครู ชวยเหลือ 

เก้ือกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทยไดนํามาเปนแนวทางในการทําหนาท่ีครู โดยอบรมสั่งสอนลูกศิษยดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

สอนเนื้อหาความรูควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตในดานตาง ๆ จากการประเมินกลุมตัวบงชี้
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พ้ืนฐาน ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ของโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อยูในระดับ ดี 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
นํ้าหนัก

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 

ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

๑๐.๐๐ 

 

๙.๕๑ 

 

ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๒๓ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนือ่ง ๑๐.๐๐ ๙.๒๒ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๐๙ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๙.๕๗ พอใช 

ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตนสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตารมปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ  

และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 

๕.๐๐ 

 

 

๕.๐๐ 

 

ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 

ของสถานศึกษา 

 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 
 

ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี่ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 

๕.๐๐ 

 

๔.๐๐ 

 

ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๐๐ 
 

ดี 

รวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๔๓   ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ต้ังแต ๘๐ คะแนน ขึ้นไป                               ใช             ไมใช 

 มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้              ใช             ไมใช 

 ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรงุเรงดวน          ใช             ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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3. การครองคน ( ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เปนท่ียอมรับ รักใครของศิษย  ผูรวมงาน ) 

                 ขาพเจาไดใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการ

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน โดยมีคุณลักษณะประจําตัวท่ีแสดงถึงการครองคน ดังนี้ 

        1) มีบุคลิกภาพดี 

       (1) บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนครู แตงกายสะอาดถูกตองตามระเบียบของทางราชการ

กําหนด การวางตนถูกตองตามกาลเทศะ ทําใหผูคบหาสมาคมสบายใจไมเห็นแกตัวเปนคนมีเหตุผลมองโลกใน

แงดี ไมใชอารมณในแกไขปญหา แตจะใชความเปนเหตุเปนผล พูดคุยหารือกัน 

              (2) อุปนิสัยราเริง แจมใส ออนนอมถอมตนและใหเกียรติผูอ่ืน 

       (3) ไมเคยเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมาปรับปรุงตนเองและในการ

ปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 

       (4) การใชคําพูดในทางบวก เสริมแรงและใหกําลังใจ ท้ังกับนักเรียนและเพ่ือนรวมงาน 

        2) มีมนุษยสัมพันธดี 

        (1) สรางความคุนเคยกับผูอ่ืนไดงาย เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรืองานในหนาท่ีจะ

สําเร็จหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืนเสมอ ตามปกติขาพเจามีมนุษยสัมพันธ  

จึงสามารถเขากับคนอ่ืนไดงาย ท้ังในวงราชการ เพ่ือนรวมงาน ผูปกครองนักเรียน ผูนําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และผูมาติดตอราชการ จึงทําใหงานสวนตัวและงานราชการสําเร็จดวยดี  

        (2) การใชเหตุผลในการตัดสินใจ เม่ือมีปญหาขาพเจาจะปรึกษาผูบังคับบัญชาและเพ่ือน

รวมงาน เปนการตัดสินใจจากมติท่ีประชุมเปนหลักการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันเพ่ือนรวมงานเม่ือมีปญหา

หรือผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ขาพเจาจะไมตําหนิ ในทางตรงกันขาม ขาพเจาไดใหกําลังใจและชวยเหลือ

แกปญหาดวยเหตุผล ทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จไปไดดวยดี 

        (3) การยกยองชมเชยผู อ่ืน เม่ือบุคคลนั้นประพฤติตนไดถูกตองและประสบผลสําเร็จ        

รูจักยกยองชมเชยเพ่ือนขาราชการครูท่ีสงผลงานเขาประกวดเปนครูดีไมมีอบายมุข ชมเชยนักเรียนท่ีมีความ

ประพฤติดี เรียนดี ขยัน มีความรับผิดชอบ นักเรียนท่ีแตงกายสะอาดเรียบรอย ชมเชยผูปกครอง หรือบุคคลใน

ชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จ ขาพเจาจึงไดรับคํายกยองชมเชยกลับมา    

        (4) การแกปญหาเฉพาะหนาสําเร็จ จากการปฏิบัติงานของขาพเจาในบางครั้ง มีปญหา

เฉพาะหนาตองทําการแกไข โดยอาศัยความเชื่อม่ันในตนเอง ขาพเจาไมปลอยใหปญหานั้นผานไปและทําความ

เสียหายใหกับสวนรวมโดยเด็ดขาด ดังนั้นขาพเจาจึงไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา เพ่ือนครูและ              

บุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตาง ๆ เชน กิจกรรมเชียรและแปรอักษรของเครือสวนกุหลาบ 

ผูประสานงานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือสวนกุหลาบครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2562  

        3)  มีสัมพันธภาพในการทํางาน 

        ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ขาพเจาใชหลักกัลยาณมิตร และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดทุกกลุม ทุกเพศ และทุกวัย  จึงไดรับการยอมรับจากผูบริหารโรงเรียน  ผูรวมงาน 

นักเรียน  ผูปกครองและประชาชนท่ัวไป อีกท้ังมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสามารถ

ประสานงาน  มีเหตุผลสามารถแกปญหาตาง ๆได มีเทคนิคการพูด ชักชวน เสนอแนะ ใหกําลังใจ  ทํางาน

รวมกับผูอ่ืนโดยสามารถวางตัวในการเปนผูนํา  ผูตาม และเปนผูให ผูรับ ท่ีดี มีหลักในการทํางาน มีความ
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บริสุทธิ์ยุติธรรมและทํางานอยางโปรงใส ปราศจากอคติ ยึดประโยชนของนักเรียน และสวนรวมเปนท่ีตั้ง 

จึงประสบความสําเร็จในการทํางานเปนทีมไดรับการยอมรับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ สามารถเปนแบบอยางท่ีดี

ได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธกับผูเรียนและเพ่ือนครูผูรวมประกอบวิชาชีพ 
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   3.1 กิจกรรมท่ีทํารวมกับผูรวมงานในโรงเรียน 

                 1)  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดวยการสวดมนตไหวพระ ทําบุญรับศีล 

ฟงเทศนท่ีวัด การนั่งสมาธิ สงเสริมใหนักเรียนบันทึกความดี  

                 2)  กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย ไดแก การเดินแถวเขาชั้นเรียน รองเพลงชาติ 

                 3)  กิจกรรมสานสัมพันธวัฒนธรรมสวนชลฯ 

     4)  กิจกรรมวันไหวครู  

                 5)  กิจกรรมวันละออน 

                 6)  กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู 

                 7)  กิจกรรมรณรงคและตอตานยาเสพติด 

                 8)  กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  

                 9)  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันอาสาฬหบูชา   

                 10)  กิจกรรมโอเพนเฮาส สวนชล 

                 11) กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรยีน 

                 12) กิจกรรมทอดผาปาโรงเรียน 

                 13)  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

                 14)  กิจกรรมการจัดคายเชียรและแปรอักษร 

                 15)  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี สัมพันธ 

     16)  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน กอเพ่ิมเติมประชาธิปไตย 

     17)  กิจกรรมวันกีฬาสวนกุหลาบฯ 

     18)  กิจกรรมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก 

  นอกจากการรวมกิจกรรมในโรงเรียนแลว ขาพเจายังมีโอกาสไดรวมกิจกรรมนอกโรงเรียน อาทิ เชน  

การอบรม ศึกษาดูงาน การนําเสนอผลงาน เชน  เปนวิทยากรสงเสริมใหคณะครูใชนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 

และเปนผูประสานงานกับคณะครูสวนกุหลาบสาขาอ่ืน ๆ เปนตน   

 

 

 
             อบรมหอมกลิ่นกุหลาบ                      วันไหวครู 
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                  อบรมหอมกลิ่นกุหลาบ     พิธีวางศิลาฤกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รวมทําบุญตักบาตรในวันพอ        วันจากเหยา 

 

รูปภาพท่ี 3 แสดงกิจกรรมท่ีรวมกับสถานศึกษา 

 

                 3.2 จัด / รวมจัดกิจกรรมตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

                 1)  การแกไขขอบกพรองของนักเรียน ขาพเจาจะศึกษาสาเหตุของปญหาและ

จัดการแกปญหาท่ีตนเหตุ เพราะนักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล บางคนมาจากครองครัวยากจน 

ขาดแคลน บางคนมีปญหาทางดานจิตใจ ขาพเจาแกปญหา โดยปรึกษากับครูแนะแนวในการจัดสรร

ทุนการศึกษาของโรงเรียนให  หรือขอความรวมมือจากชุมชนในการสนับสนุนในการจัดหาทุนการศึกษาใหกับ

นักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจน เขาไปพูดคุย สรางความวางใจ พรอมรับฟงทุกปญหา และชวยหาทางออกท่ี

เหมาะสมท่ีสุดสําหรับนักเรียน  

       2)  จัดทําระบบคัดกรอกนักเรียน (SDQ)  

                 3)  กิจกรรมออกเยี่ยมบานนักเรียนประสานผูปกครอง 

                 4)  จัดทําเอกสารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     5)  ประชุมผูปกครองเครือขาย แนะแนวทางใหการพัฒนานักเรียน 
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รูปภาพท่ี 4  แสดงการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

  3.3 รวมกิจกรรมกับชุมชน 

              1)  การติดตอประสานงานกับผูปกครอง 

                       การประชุมพบผูปกครองในวันปฐมนิเทศของนักเรียน  ชี้แจงระเบียบ วินัยของ

โรงเรียน  หลักสูตร  การจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  หลักเกณฑการเลื่อนชั้นเรียน และการจบ

การศึกษา  ทําใหผูปกครองเขาใจและพอใจ สรางกลุมไลน เพ่ือใหผูปกครองสารมารถติดตอ และรับขาวสาร

ของนักเรียนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ออกเยี่ยมนักเรียนและผูปกครองท่ีบานนักเรียนในหองประจําชั้นเพ่ือทราบ

ความเปนอยูทางบานนักเรียนเปนรายบุคคล  สรางสัมพันธกันดีระหวางผูสอนกับผูปกครองนักเรียน  

                 2)  เชิญผูปกครองพัฒนาและรวมงานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

                 3)  ผูปกครองรวมมือแกไขความประพฤติของนักเรียน ติดตามนักเรียนท่ีพฤติกรรม

เปลี่ยนไปโดยไมทราบสาเหตุ โดยเขาไปพูดคุย ตามไปสอบถามท่ีบาน โทรศัพทพูดคุยถึงปญหา และรวมกัน

หาทางแกไขตอไป 

4. การครองงาน (รับผิดชอบ มุงม่ัน ตั้งใจทํางานตามภารกิจ/ท่ีไดรับมอบหมายอยางสรางสรรค  

จนเกิดความสําเร็จ) 

                 4.1 ไมเคยขาดงาน 

                           ขาพเจาไดนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ผูเปน “ครูแหง

แผนดิน” มาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต และการทํางาน โดยยึดม่ันในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีวา “ผูท่ีเปนครูจะตองถือเปนหนาท่ีอันดับแรกท่ีจะตองใหการศึกษา คือ สั่งสอน

อบรมอนุชนใหไดผลแทจริง ท้ังในดานวิชาความรู ท้ังในดานจิตใจและความประพฤติ ท้ังตองคิดวางานท่ีแตละคน
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กําลังทําอยูนี้คือความเปนความตายของประเทศเพราะอนุชนท่ีมีความรูความดีเทานั้นท่ีจะรักษาชาติบานเมือง    

ไวได” จากพระราชดํารัสดังกลาวขาพเจา จึงตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการตามบทบาทและหนาท่ีของครูอยางเต็ม

กําลังความสามารถมีศรัทธาและยึดม่ันในอุดมการณแหงวิชาชีพครูอุทิศเวลาใหกับการอบรม สั่งสอนนักเรียน 

และไมเคยขาดงานเลย 

 

                   4.2  ลากิจไมเกิน 2 ครั้ง /ภาคเรียน และไมเกิน 4 ครั้ง / ปการศึกษา 

 

ตารางท่ี  4    แสดงสรุปการลา ระหวางปการศึกษา 2559 – 2562 

ปการศึกษา ลาปวย (ครั้ง/วัน) ลากิจ (ครั้ง/วัน) รวม (ครั้ง/วัน) 

2559 - - 0 

2560 - 1/3 1/3 

2561 2/2 - 2/2 

2562 1/1 - 1/1 

 

                   4.3  มีช่ัวโมงสอนตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

                           ขาพเจาไดรับมอบหมายใหสอน 21 ชั่วโมง/สัปดาห 

ตารางท่ี 5    แสดงชั้น/ระดับ  กลุมสาระการเรียนรู หรือรายวิชาท่ีสอน ปการศึกษา  2562  

ภาคเรียนท่ี 1 

ท่ี รายวิชา รหัสวิชา ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห 

1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 101 39 3 

2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 102 39 3 

3 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 103 41 3 

4 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 104 41 3 

5 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101 105 42 3 

6. รอบรูหลักภาษา ท33201 606 27 2 

7. รักการอาน  209 42 1 

8. O-NET ม.3  303 41 1 

9.  ลูกเสือ  ม.1 40 1 

10. ชุมนุม เชียรและแปร

อักษร 

 ม.1 นักเรียนท้ัง

ระดับม.1 

2 

11. กิจกรรมสังคม

สาธารณประโยชน 

 
ม.103 41 1 

รวม 296 23 
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4.4  มีผลงาน ดังนี้ 

       1) มีแผนการจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนปจจุบัน และครบช่ัวโมงสอน 

ตลอดปการศึกษา 

 ขาพเจาไดจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะห 

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู วิเคราะหบริบทของชุมชน บริบท

ของโรงเรียน  และวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  จัดทําหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู

ของนักเรียน กําหนดจํานวนหนวยการเรียนรู  ชื่อหนวยการเรียนรู  หนวยการเรียนรูยอยและจํานวนชั่วโมง 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญการดําเนินการสอนมุงใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมดวยตนเองมากท่ีสุดผานกระบวนการกลุมการแสวงหาความรูหลากหลายเนนทักษะการปฏิบัติท้ังใน

เวลาเรียนและนอกเวลาเรียนมุงเนนพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม เรียนรูแบบบูรณาการมุงพัฒนาใหนักเรียน

เกง ดี มีสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 แสดงการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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การวัดและประเมินพัฒนาการ ไดดําเนินการวัดและประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง โดย 

ไดสรางเครื่องมือวัด ไดแก แบบสังเกต  แบบสังเกตพฤติกรรม ไดวิเคราะหนักเรียนรายบุคคล รวมกับการใช 

บันทึก  การสนทนา  แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล  แบบสํารวจตนเอง ซ่ึงมีความหลากหลายสามารถ

นําไปใชวัด และประเมินความพรอมใหสอดคลองกับท่ีกําหนดไว  ทําใหทราบผลการเรียนรู สะทอนถึงการเรียน

ของนักเรียน และผลการจัดประสบการณของครู นําผลดังกลาวท่ีได ไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 6 แสดงการจัดการเรียนการสอน 
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การรายงานผล ตอนักเรียน ผูปกครองและผูบริหารสถานศึกษา ไดดําเนินการวิเคราะห 

สรุปผลการวัดและประเมินความพรอมทุกภาคเรียน แจงใหนักเรียนทราบ เพ่ือจะไดนําไปเปนขอมูลพัฒนา

ตนเองและปรับปรุงวิธีการเรียนรูใหดีข้ึนแลวมอบขอมูลสารสนเทศของผลการเรียนรูแกผูปกครอง ไดทราบผล

การเรียนของนักเรียน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดี ท่ีทําใหผูปกครองไดรวมมือกับโรงเรียนในการดูแลเอาใจใสและรวม

พัฒนาการเรียนรูใหกับนักเรียน  นอกจากนี้ยังไดรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูบริหารสถานศึกษา

รับทราบ เพ่ือนําไปเปนขอมูลกําหนดนโยบายและหาแนวทางพัฒนาครู เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนใหมีคุณภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7 ช่ืนชมและช้ีแจงคะแนนผลงานของผูเรียน  

 

ตัวอยางโครงสรางการจัดเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ตารางท่ี  6 แสดงโครงสรางการจัดเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6ภาคเรียนท่ี 1 

 

หนวย 

การเรียนรูท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

1 เสียงในภาษาไทย 2 

2 องคประกอบของพยางคและคํา 3 

3 หลักการเขียนสะกดคํา 3 

4 หลักการสรางคําในภาษาไทย 5 

5 การใชคําและกลุมคําสรางประโยค 4 

6 ระดับภาษา 4 

7 ราชาศัพท 4 

8 การแตงคําประพันธประเภทฉันท 4 

9 อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทย 5 

10 การวิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

4 

สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 2 

รวม 40 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาไทย   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1    

หนวยการเรียนรูท่ี 4 หลักการสรางคําในภาษาไทย  

รหัส ท33201   วิชา รอบรูหลักภาษา      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 หลักการสรางคําในภาษาไทย   เวลา 5 ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6         ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2562 

ชื่อผูสอน นางสาวนันทนภัส  ไสยเกตุ              โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุร ี

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

 

1. สาระการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 

 สาระท่ี 4 (ช่ือสาระ หลักการใชภาษาไทย) 

 มาตรฐานการเรียนรู    

 มาตรฐาน  ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 

ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 ตัวช้ีวัด ม.4-6/6 อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทย 

 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 อธิบายเก่ียวกับหลักการสรางคําประสม (K) 

2.2 นําคําประสมไปใชในการสื่อสารไดถูกตอง (P) 

 2.3 อธิบายหลักการสรางคําซอน (K) 

 2.4 วิเคราะหหลักการสรางคําซอน (P) 

 2.5 อธิบายหลักการสรางคําซํ้า (K) 

 2.6 วิเคราะหหลักการสรางคําซํ้า (P) 

 2.7 อธิบายเก่ียวกับหลักการสรางคําสมาส (K) 

 2.8 นําคําสมาสไปใชในการสื่อสารไดถูกตอง (P) 

 2.9 เห็นความสําคัญและกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูคําในภาษาไทย (A) 

       

3. สาระสําคัญ  

 การสรางคํา คือ การรวมหนวยคําตั้งแต  2  หนวยข้ึนไปเขาเปนคําคําเดียว หนวยคําท่ีนํามารวมกันมีท้ังท่ี

เปนคําคําเดียวกันและตางชนิดกัน ดังนี้ คําท่ีสรางข้ึนดวยหนวยคําท่ีมีความหมายแตกตางกัน เรียกวาคําประสม 

คําท่ีสรางข้ึนดวยหนวยคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน ใกลเคียงกันหรือตรงกันขามกันเรียกวาคําซอน คําท่ีสรางข้ึน

ดวยหนวยคําซํ้ากันเรียกวา คําซํ้า และคําท่ีสรางข้ึนดวยหนวยคําภาษาบาลีและสันสกฤตเรียกวา คําสมาส 
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4. สาระการเรียนรู 

- สาระการเรียนรูแกนกลาง 

     - คําประสม 

 - คําซอน 

 - คําซํ้า 

 - คําสมาส 

- สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- 

 

5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   

5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

 - ทักษะการอาน 

  - ทักษะการเขียน 

  - ทักษะการฟง การดู และการพูด 

5.2 ความสามารถในการคิด  

 - การจําแนก 

  - การสงัเคราะห 

  - การประยุกต/การปรับปรุง 

  - การประเมินคา 

  - การสรุปความรู 

5.3 ความสามารถในการแกปญหา 

 

6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

 รักความเปนไทย  

 

7. หลักฐานการเรียนรู 

 ใบงาน เรื่อง คําประสม 

 ใบงาน เรื่อง คําซอน 

 ใบงาน เรื่อง คําสมาส 

  

8. การวัดและประเมินผล   

 8.1 ประเมินผลกอนเรียน  
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  - แบบทดสอบกอนเรียน 

 8.2 การประเมินผลระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 

       - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมกลุม 

 8.3 การประเมินผลหลังเรียน 

  - แบบทดสอบหลังเรียน 

 8.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

  - ตรวจใบงาน 

 9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 ช่ัวโมงท่ี 1 (คําประสม) 

 1.นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง หลักการสรางคําในภาษาไทย 

2. ใหนักเรียนอานบัตรคําท่ีครูติดหนากระดาน และสังเกตลักษณะของคํา 

 โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ยากันยงุ   เครื่องดูดฝุน  ผากันเปอน 

 ขันพลาสติก  ขาพระพุทธเจา  ทองฟาจําลอง  ท่ีเข่ียบุหรี่ 

แลวชวยกันแสดงความคิดเห็นถึงคําตาง ๆ ท่ีนํามารวมกัน ครูอธิบายเพ่ิมเติม 

3. ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง คําประสม แลวใหนักเรียนท้ังชั้นเรียนบอกคําประสมคนละ 1 คํา  

จนครบทุกคน หากคําใดไมใชคําประสมใหนักเรียนและครูชวยแกไข 

4. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน อานเรื่องสั้นแลวชวยกันหาคําประสมท่ีปรากฏในเนื้อเรื่องและ

ระบุท่ีมาของคํา เชน เปนคํานามประสมกับคํากริยา มีความหมายในทํานองเปรียบเทียบ แลวนําเสนอหนาชั้น

เรียน ใหนักเรียนและครูรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

5. ใหนักเรียนทําใบงาน เรื่อง คําประสม แลวรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

6. ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้ 

 - คําประสมเกิดจากการนําคําตั้งแต 2 คําข้ึนไปมารวมกันแลวมีความหมายใหม แตยังมีเคา

ความหมายของคําเดิม กลุมคําบางกลุมคําหรือประโยคบางประโยคมีลักษณะคลายคําประสม เม่ือนําไปใชควร

พิจารณาความหมายใหถูกตอง 

7. ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามทาทาย ดังนี้ 

 - คําสแลงท่ีวัยรุนใชในปจจุบัน มีคําใดบางท่ีเปนคําประสม 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 (คําซอน) 

 1. ใหนักเรียนรวมกันเติมคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันกับคําท่ีกําหนดให ดังนี้ 

 

 
เสื่อ (สาด) (รองรํา) ทําเพลง (หมู) คณะ ยากดี (มีจน) 

ใหญโต (มโหฬาร) 
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แลวรวมกันบอกลักษณะของคํา 

  2. ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง คําซอน แลวรวมกันสรุปความเขาใจ ครูเปนผูอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. ใหนักเรียนรวมกันพิจารณาคําซอนตอไปนี้วาความหมายของคําอยูท่ีคําใดเปนหลัก 

      (รั้ว) 

 

          (รอนใจ) 

 

      (หมู) 

 

      (บาน) 

 

     (เคราะห) 

 

 

 4. ใหนักเรียนแบงกลุม 5 กลุม รวบรวมคําซอนจากสื่อตาง ๆ ดังนี้ 

  กลุม 1 คําซอนท่ีมีความหมายคงเดิม 

  กลุม 2 คําซอนท่ีมีความหมายปรากฏตามความหมายของคําใดคําหนึ่ง 

  กลุม 3 คําซอนท่ีมีความหมายชัดเจนมากข้ึน 

  กลุม 4 คําซอนท่ีมีความหมายกวางข้ึน 

  กลุม 5 คําซอนท่ีมีความหมายแคบลง 

แตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน แลวรวมกันบอกวามีคําใดบาง  ท่ีสลับตําแหนงแลวไมมี

ความหมาย  หรือความหมายเปลี่ยนไป  ครูและนักเรียนรวมกันแสดง    ความคิดเห็นและตรวจสอบความ

ถูกตอง 

5. ใหนักเรียนทําใบงาน เรื่อง คําซอน แลวรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

 6. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้  

      คําซอนเกิดจากการนําคําท่ีมีความหมายสัมพันธกันมาประกอบกัน คําซอนบางคําเม่ือสลับ

ตําแหนงแลวไมมีความหมายหรือความหมายเปลี่ยนไป บางคํามีความหมายเหมือน 

และตางจากคํามูล การเขาใจเรื่องคําซอนทําใหนําไปใชในการฟง พูด อาน เขียน ไดอยางถูกตอง 

 7. ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามทาทาย ดังนี้ 

       ประโยคท่ีใชคําซอนกับประโยคท่ีไมใชคําซอนสื่อความหมายแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 

 

รั้วรอบขอบชิด 

รอนอกรอนใจ 

หมูเห็ดเปดไก 

บานชองหองหอ 

เคราะหหามยามราย 
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ช่ัวโมงท่ี 3 (คําซํ้า) 

 1. ใหนักเรียนอานแถบขอความแลวรวมกันเติมคําท่ีหายไปใหมีความหมายสมบูรณ ดังนี้ 

   เสื้อซวย ________ 

   ไอศกรีมวาน ________ 

   ________ เพิดเรื่องอะไร ฉันไมเขาใจ 

   กินชา ________ เดี๋ยวติดคอ 

   เขาชอบขีด________ เขียน ________ 

จากนั้นรวมกันบอกลักษณะของคําท่ีนํามาเติม 

 2. ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง  คําซํ้า  แลวรวมกันสรุปความเขาใจ ครูเปนผูอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. ใหนักเรียนแบงกลุม 7 กลุม  แตงประโยคจากคําซํ้า กลุมละ 3 ประโยค  โดยแตละประโยคเลือกใช

คําซํ้าตางชนิดกัน จากนั้นสงตัวแทนออกมาอานประโยคใหกลุมอ่ืนฟงแลววิเคราะหวาประโยคนั้น ๆ ใชคําซํ้าท่ี

สื่อความหมายอยางไร 

 4. ใหนักเรียนทุกกลุมชวยกันแตงเรื่องสั้น ๆ โดยผลัดกันแตงกลุมละ 1 ประโยค ใหมีเรื่องราว

ตอเนื่องกันและพยายามใชคําซํ้าใหมากท่ีสุด 

 5. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้ 

       คําซํ้าเปนคําท่ีออกเสียงซํ้าคําเดิมตอเนื่องกัน การใชคําซํ้าในการฟง พูด อาน เขียน ควรใชให

เหมาะสมกับบริบท และตรงกับความหมายท่ีตองการสื่อ เพ่ือท่ีจะสื่อความหมายไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 6. ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามทาทาย ดังนี้ 

      คําซํ้า กับ ซํ้าคํา ตางกันอยางไร 

 

ช่ัวโมงท่ี 4 (คําสมาส) 

 1. ครูยกตัวอยางคําบนแผนปาย ใหนักเรียนสังเกตและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของคํา 

ท่ียกตัวอยางวาแตกตางกันในลักษณะใด 
 

คําสมาสแบบสมาส คําสมาสแบบสนธ ิ

ศัลยแพทย เทพบุตร ธรรมศาสตร รัฐศาสตร 

อัคคีภัย สารคดี แพทยสภา วัฒนธรรม 

ศิลปศึกษา 

 

ธนาคาร ศิลปากร ภัตตาคาร ปโยรส 

มหัศจรรย มุนินทร สุขาภิบาล สามัคยาจารย 

รโหฐาน สมาคม 

 

2. ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง คําสมาส แลวใหนักเรียนท้ังชั้นเรียนบอกคําสมาสคนละ 1 คํา จนครบ

ทุกคน หากคําใดไมใชคําสมาสหรือนักเรียนออกเสียงไมถูกตอง ใหนักเรียนและครูชวยแกไข 
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3. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน อานขาว หรือเรื่องสั้น หรือตอนใดตอนหนึ่งของวรรณคดี 

และวรรณกรรม แลวชวยกันหาคําสมาสแบบสมาสท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง แจกแจงคําเดิม และระบุคําอานให

ถูกตอง และชวยกันคนหาคําสมาสแบบสนธิท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง จําแนกวามาจากคําใด เปนคําสมาสแบบสนธิ

ชนิดใด และระบุคําอานใหถูกตอง นําเสนอหนาชั้นเรียน ใหนักเรียนและครูรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

4. ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหชื่อของเพ่ือนในหองวาชื่อคนใดเปนคําสมาสบาง และจําแนกวามาจากคํา

ใด 

5. ใหนักเรียนทําใบงาน เรื่อง คําสมาส แลวรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

6. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้ 

 - คําสมาสแบบสมาสเกิดจากการนําคําบาลีหรือสันสกฤต 2 คําข้ึนไปมารวมกัน มีความหมาย

จากคําหลังมาคําหนา หรือมีความหมายเรียงคําจากคําหนาไปคําหลัง ควรศึกษาความหมายของคําใหเขาใจจึงจะ

นําไปใชไดถูกตอง 

 - คําสมาสแบบสนธิเกิดจากการนําคําบาลีสันสกฤตมาเชื่อมเสียงใหกลมกลืนกันโดย

เปลี่ยนแปลงรูปสระ รูปพยัญชนะ หรือนฤคหิตใหรวมกันเปนคําใหม ควรจําแนกและศึกษาความหมายของคําให

เขาใจจึงจะนําไปใชไดถูกตอง 

 

9.8 ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามทาทาย ดังนี้ 

 - มหาวิทยาลัยในประเทศไทยแหงใดบางท่ีมีชื่อเกิดจากการสมาสคํา  

 

ช่ัวโมงท่ี 5 

1. นักเรียนทบทวนเรื่องหลักการสรางคําโดยคุณครูจับสลากไมไอศกรีมเลขท่ี แลวใหนักเรียนตอบ

คําถาม 

การสรางคําวิธีประสมคําคืออะไร การนําคํามูล 2 คําท่ีมีความหมายตางกันมาประสมกันและเกิด

ความหมายใหมหรืออาจมีเคาโครงเดิม 

ยกตัวอยางคําประสม พัดลม โรงเรียน ชาวนา (ครูตรวจเช็คคําตอบของนักเรียน) 

การสรางคําวิธีซอนคําคืออะไร การนําคํามูล 2 คําท่ีมีความหมายเหมือนกันมาซอนโดยมีความหมายเคา

โครงเดิม 

ยกตัวอยางคําซอน บานเรือน นิ่มนวล เล็กนอย (ครูตรวจเช็คคําตอบของนักเรียน) 

การสรางคําวิธีซํ้าคําคืออะไร การนําคํามูล 2 คําท่ีเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันมาซํ้ากันเพ่ือใหมี

ความหมายท่ีชัดเจนข้ึน เนนความหมายของคํานั้นๆ  หรือเปนการทําใหคํานั้นเปนพหูพจน 

ยกตัวอยางคําซํ้า อ่ืนๆ บานๆ ตางๆนานา (ครูตรวจเช็คคําตอบของนักเรียน) 

การสรางคําวิธีสมาสคําคืออะไร การนําคํามูลท่ีเปนภาษาบาลี สันสกฤษมาประสมกันโดยการชนกัน 

หรือเชื่อกัน อาจเกิดความหมายใหม หรือมีเคาโครงความหมายเดิม 
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ยกตัวอยางคําสมาส วิทยาศาสตร วิทยา + ศาสตร 

     ศึกษาศาสตร ศึกษา + ศาสตร 

                        มหัศจรรย  มหา + อัศจรรย 

2. นักเรียนเลมเกมการด การสรางคําหรรษา โดยมีกติกาดังนั้น 

 1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน และแจกการดคํามูล ซ่ึงนักเรียนไดการดคิวอารโคดความรู

คําละ 1 ใบ คละสี  

2. การดคํามูล 1 สํารับจะมี 40 ใบ นักเรียนสับการดและแจกคนละ 5 ใบ 

          3. นักเรียนจะตองนําการดคํามูลมาประสม ซอน ซํ้า หรือ สมาสกัน และท้ิงลงกองกลางพรอม

บอกใหถูกตองวาคําท่ีท้ิงมานั้นใชวิธีการสรางคําใด โดยมีเพ่ือนๆ ชวยตรวจสอบความถูกตอง หากไมมีคําท่ี

สามารถใชวิธีการสรางคําได จะตองจั๋วการดกองกลาง 2 ใบ และท้ิง 1 ใบ และหากบอกวิธีการสรางคําผิดจะตอง

จั๋วการดเพ่ิม 2 ใบ 

 4. นักเรียนคนไหนท้ิงการดหมดมือกอนคนนั้นชนะ  

3. นักเรียนสรุปกิจกรรมท่ีเลนวาไดความรูเรื่องอะไร โดยมีครูคอยเสริมความรูเพ่ิมเติม 

4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลักเรียนในระบบ google from 

  

10. ส่ือการเรียนรู / แหลงเรียนรู 

 สื่อการเรียนรู 

  - Power Point ประกอบการสอน เรื่อง หลักการสรางคําในภาษาไทย 

  - บัตรคํา 

- ใบงาน เรื่อง คําประสม 

- ใบงาน เรื่อง คําซอน 

  - ใบงาน เรื่อง คําสมาส 

- แผนปาย 

- แถบขอความ 

 

 

 

      ลงชื่อ..................................................ผูสอน 

       (นางสาวนันทนภัส  ไสยเกตุ) 

   

      ลงชื่อ...................................................ผูนิเทศ 

       (นางสาวจันทรา  จรเด็จ) 
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

ดานความรู (K) ดานทักษะ/กระบวนการ(P) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค(A) 

1) อธิบายหลักการสรางคําชนิด

ตางๆไดถูกตอง(K) 

2) อธิบายความแตกตางของการ

สรางคําชนิดตางๆได(K) 

1) แยกความแตกตางหลักการ

สรางคําได (P) 

2) พูดอธิบายและเรียบ

เรียงความรูเรื่องหลักการสราง

คําชนิดตางๆได(P) 

3. พูดและเขียนยกตัวอยางคํา 

ตามหลักการสรางคําชนิดตางๆ

ได 

 

1) ซ่ือสัตยสุจริต 

2) ใฝเรียนรู 

3) มุงม่ันในการทํางาน 

  

 

 

 2) มีความสําเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  

    ขาพเจาไดพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและประจําสายงานโดยสรุป ดังนี้

 สมรรถนะหลัก 

1.  การมุงผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย 1) ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน  

2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 3) ผลการปฏิบัติงาน ขาพเจาไดวางแผนการปฏิบัติงานท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สื่อรอบตัวในชีวิตประจําวัน นวัตกรรมใชท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลทําใหผูเรียน

สนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

   2.  การบริการท่ีดี ประกอบดวย1) ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 

และ 2) ความสามารถในการใหบริการ ขาพเจาไดใหบริการผลงานทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ชวยเหลือเพ่ือนครู 

ผูปกครองและชุมชน  เปนการเผยแพรนวัตกรรมไปดวย  สงผลทําใหขาราชการครู มีแนวทางในการจัดการ

ความรูใหแกตนเองและผูเรียน  ชุมชนไดรับการพัฒนาในสิ่งท่ีถูกตอง      

3.  การพัฒนาตนเอง ประกอบดวย 1) ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติ 

2) ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ และ 3) ความสามารถในการประมวล

ความรูและการนําความรูมาใช ขาพเจาไดเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาจากเอกสาร สืบคนขอมูล

จาก web site ตาง ๆ ตลอดท้ังแลกเปลี่ยนความรูกับบุคคลอ่ืน  ทําใหขาพเจา มีความรูมาพัฒนางานในหนาท่ี 

เกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา   
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4.  การทํางานเปนทีม ประกอบดวย 1) ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 

และ 2) ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน ขาพเจาระลึกอยูเสมอวาทํางานเปนทีมดีกวาทํางานคนเดียว 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ  มีความสุขในการทํางานและสามารถทํางาน

ไดสําเร็จ 

สมรรถนะประจําสายงาน  

   5.  การจัดการเรียนรู ประกอบดวย1) ความสามารถในการสรางและการพัฒนา

หลักสูตร 1) ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 2) ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 3) ความสามารถในการใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนรู และ 4) 

ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ขาพเจาไดวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยยึดแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกตใชในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ปรับปรุงขอบกพรองแลวนํามา

ประยุกตใชใหเกิดผลดีตอการจัดการเรียนรู  

6.  การพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย1) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีแกผูเรียน   

2) สงเสริมกิจกรรมความคิดวิเคราะหใหแกผูเรียนและ3) สงเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรูทุกแผนทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคหลายประการ 

   7.  การบริหารจัดการช้ันเรียน ประกอบดวย1) ความสามารถในการจัดบรรยากาศ

ในการเรียนรู 2) ความสามารถในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ และ3) ความสามารถในการกํากับดูแลชั้นเรียน

ขาพเจาไดจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเปนกันเอง ทําเอกสารนักเรียนรายบุคคล จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ครูเปนแบบอยางท่ีดี ในการรวบรวมขอมูลอยาง

เปนระบบ     

8. การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยในช้ันเรียน ประกอบดวย1) ความสามารถ 

ในการวิเคราะห 2) ความสามารถในการสังเคราะห 3) ความสามารถในการเขียนผลงานทางวิชาการ และ   

4) ความสามารถในการวิจัย   ขาพเจามีความสามารถในการวิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการ  ทําใหแกปญหา

ในชั้นเรียน อยางถูกตองถูกวิธี  ตอเนื่อง  และเปนระบบสงผลใหขาพเจาไดมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และ

สามารถนํามาใชแกปญหาการเรียนของนักเรียนไดจริง 

     9.  การสรางความรวมมือกับชุมชน ประกอบดวย 1) ความสามารถในการวางแผน

สวนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษาและ 2) ความสามารถในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

ขาพเจาไดประสานความรวมมือกับชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนเชิญเปนวิทยากรภายนอก ใหความรูแก

นักเรียน นักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน  เชน  รานคาชุมชน วัด งานบุญประเพณีในชุมชน จากผล

การติดตอกับผูปกครองนักเรียน  ทําใหผูปกครองเขาใจการจัดการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา ภาคภูมิใจท่ี

ครูเอาใจใสตอบุตรหลานของตนเอง เห็นความสําคัญการจัดการศึกษา เขารวมพัฒนาโรงเรียน  สนับสนุนอุทิศ

แรงกาย และทุนทรัพยชวยเหลือกิจการของโรงเรียน     
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     10.  วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดวย 1) การมีวินัย  

2) การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3) การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 4) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

และ 5)ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ขาพเจามีวินัยในตนเอง ไมเคยกระทําผิดแมแตคําวากลาวตักเตือน  ปฏิบัติใน

สิ่งท่ีถูกตอง  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหแกนักเรียนและชุมชน ดํารงชีวิตอยางเหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงขาพเจาสมัครเปนสมาชิกคุรุสภาตั้งแตเริ่มบรรจุจนถึงปจจุบัน ขาพเจารักและศรัทธาใน

วิชาชีพครู  เพราะครูเปนปูชนียบุคคล หนาท่ีครูนั้นยิ่งใหญ  เปนผูสรางคนใหเปนคนเม่ือประเทศชาติมีแตคนดี

ชาตินั้นก็เจริญรุงเรืองจากการปฏิบัติหนาท่ีครู มีสวนรวมดานวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เปน

สมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครู ขาพเจามีความเชื่อม่ัน ชื่นชม ภูมิใจในความเปนครูและองคกรวิชาชีพครูวามี

ความสําคัญจําเปนตอสังคม 

    5. มีผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.5.1  ผลการประเมินกลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน การสอนท่ีเนน 

ผูเรียนเปนสําคัญ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2552 – 2554)  

ผลการประเมินกลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน การสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยูในระดับ ดี 

2.5.2  มีงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีสําเร็จเผยแพรแลว 

  1) งานวิจัยในชั้นเรียนท่ีสําเร็จเผยแพรแลว 

                    ขาพเจาไดนําผลงานทางวิชาการไปเผยแพร ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูดาน

ภาษาไทย ไปเผยแพรในงาน โอเพนเฮาส  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และในเว็บไซตของโรงเรียน 

ตารางท่ี   7   แสดงรายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนท่ีสําเร็จและเผยแพรแลว 

ท่ี ช่ือเรื่องวิจัย ระดับช้ัน 

1 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยกิจกรรมกลุม(เพ่ือนชวยเพ่ือน) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 
ชั้นธยมศึกษาปท่ี 1 

2 การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะ การอานจับ

ใจความสําคญัของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ชั้นธยมศึกษาปท่ี 1 

3 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ชุด สนุกคิดไปกับวรรณคด ี มัธยมศึกษาตอนตน 

4. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ชุด หลักภาษามหาสนุก มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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    6. ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

 6.1  ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน เปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ  

ตารางท่ี   8   แสดงรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

พ.ศ. รางวัล หนวยงาน 

2560 โครงการหองเรียนสีขาว / แผนกสีขาว ระดับดีเดน กระทรวงศึกษาธิการ 

2560 ครูผูฝกสอน กิจกรรมการแขงขันชนรุนใหม อินทรวิเชียรฉันท 11 ระดับชั้น ม.4 - 6 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เขต18 

2560 ครูผูฝกสอน กิจกรรมการแขงขันชนรุนใหม กาพยยานี 11 ระดับชั้น ม.1 - 3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เขต18 

2561 ครูผูฝกสอน การแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เขต18 

2562 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม การแขงขันOBEC AWARDS  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เขต18 

           

6.2  ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายหัวขอท่ีตรงกับภารกิจ/งานท่ีไดรับมอบหมายอยางนอย 2 ครั้ง/ป

การศึกษาระดับสถานศึกษา/เขต 

ตารางท่ี 9 แสดงขอมูลการเปนวิทยากร 

พ.ศ. ท่ี หัวขอบรรยาย หนวยงานท่ีเชิญ 

2560 1 การดําเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

 2 การประชุมผูปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

2561 1 การจัดทําแผนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

 2 การประชุมผูปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการและฝกปฏิบัติการสรางรูปแบบการ

จัดการเรียนรูดวยการใชรหัสเมทริกซ (QR Code) ตาม

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

2562 1 การวิเคราะหและเชื่อมโยง (GAT) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

2 การประชุมผูปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี
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รูปภาพท่ี 8 แสดงการเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอตาง ๆ 
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          6.4 มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสรางสรรคท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนา

ผูเรียนตามหลักสูตรฯ/ระบบประกันคุณภาพภายในเผยแพรผานสื่อสาธารณะไมนอยกวา 1 ครั้งตอภาคเรียน    

ตารางท่ี  10   แสดงขอมูลผลงานเขียนเชิงสรางสรรค 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี  ช่ือผลงาน หมายเหตุ 

1 รายงานโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  

2 รายงานโครงการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2560  

3 แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  

4 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

5 รายงานโครงการ เชียรและแปรอักษร  

รูปภาพท่ี 9  แสดงผลงานเขียนเชิงสรางสรรคตาง ๆ 
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2. การประเมินตัวช้ีวัดเฉพาะ 

 

องคประกอบท่ี 1 คุณภาพ 

      1) คุณลักษณะของนวัตกรรม  

          1.1 มีรูปแบบนวัตกรรมถูกตอง ครบถวนตามประเภทของนวัตกรรมท่ีระบุ 

  จากหนังสือ Exploring Innovation ของ David Smith, 2006 กลาวเอาไววา รูปแบบ ของ 

Innovation มี 3 แบบ คือ 

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation): ซ่ึง โดยสวนใหญก็หมายถึง ผลิตภัณฑ ท่ี ใช

กับ คนหรือผูบริโภค เชนเครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน เปนตน ซ่ึงนวัตกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ก็ จะเก่ียวของ กับ 

สวนประกอบ(components) และระบบ(System) ซ่ึงจะเขียนตอไป ในเรื่องประเภทของ Innovation     

2. นวัตกรรมดานบริการ (Services Innovation) : (Intangible product) หรือ การบริการ 

(services) เชน  ประเภทของนวัตกรรม ดานบริการนั้น ไมสามารถจับตองไดเหมือน Product Innovation จะ

เปนรูปแบบของการใหบริการ เชน การเปลี่ยนแปลงของ บริการดานการเงินของธนาคาร  บริการของบริษัทมือ

ถือดานโปรโมชั่น ตาง ๆ เชน AIS สามารถให ลุกคากําหนด ประเภท โปรโมชั่นไดเอง เปนตน 

3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation): ประเภทท่ีสาม ของ innovation นี้ David 

Smith บอกวา ถาเกิดข้ึนจะมีผล กระทบตอสังคม กวา สองประเภท ดานบน  

จากรูปแบบของนวัตกรรมขางตน ขาพเจาไดรวมรวมความรู หลักการทฤษฎี รวมไปถึงไดศึกษา

วิธีสรางนวัตกรรม ดังนั้น นวัตกรรมท่ีสรางจะอยูในรูปแบบท่ี 3 คือ นวัตกรรมกระบวนการ โดยเริ่มจาก การ

มองเห็นปญหาในการเรยีนการสอน นักเรียนหลาย ๆ คน ไมเขาใจวิธีการสรางคํา โดยเฉพาะวิธีการสมาส ทําให

ทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ O-NET ภาษาไทยไดไมดีนัก ขาพเจาเล็งเห็นจากการสอบถามและดูพฤติกรรม

นักเรียน พบวา สาเหตุท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ อันดับแรกคือ สื่อการสอนไมดึงดูดความสนใจผูเรียน การสอนโดย

เปดสไลดสอนในแตละครั้งนักเรียนมีอาการงวงนอน และบางคนก็จดจําได ตอบคําถามไดเฉพาะในหองเรียน ใน

ชั่วโมงเรียนนั้น ๆ เทานั้น  ขาพเจาไดลงไปศึกษานิสัย ความสนใจของผูเรียนเม่ือมีคาบพัก หรือหลักเลิกเรียน 

นักเรียนจะเลนเกมการด หลากหลายชนิด ไมวาจะเปน UNO แวรวูฟ ฯลฯ เม่ือเล็งเห็นดังนั้น ขาพเจาจึงนํา

วิธีการสรางเกมการด กติกาเกมการดตาง ๆ มาประยุกตบูรณาการกับเทคโนโลยีในยุคศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให

เหมาะกับการเรียนการสอน และไดนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาการเรียนการสอนของครูและความสามารถรวมถึง

ทักษะการเรียนรูของผูเรียนได 

 1.2 นวัตกรรมมีความสอดคลองกับความรูความสามารถและการปฏิบัติหนาท่ีในดานท่ีขอรับการ

ประเมินคัดเลือก 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีขาพเจาสรางและพัฒนามีความสอดคลองกับความรูความสามารถและการ

ปฏิบัติหนาท่ีของขาพเจา คือ ครูผูสอน การเปนครูผูสอนนี้นอกจากจะเปนผูถายทอดความรู กลเม็ดวิชา ในสาย

วิชาท่ีศึกษามาแลว จะตองมีการแกปญหาในการเรียนรูของผูเรียนดวย ซ่ึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของขาพเจา 
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คือเกมการดการสรางคํา ท่ีนําความรูเรื่องการสรางคําของผูเรียน คือ คําประสม คําซอน คําซํ้า และคําสมาสมา

ใชเปนแมบทในการเรียนการสอนและนํากติกาเกมการดตาง ๆ มาประยุกตใช รวมไปถึงสรางคิวอารโคดเพ่ือ

อธิบายกติกาในการเลน และนักเรียนสามารถเขาไปดูคิวอารโคดนี้เพ่ือศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดอีกดวย  

 1.3 รูปแบบการจัดพิมพ จัดรูปเลมนวัตกรรมการนําเสนอนาสนใจ มีการจัดเรียงลําดับอยางเปน

ข้ันตอน 

 รูปแบบการจัดทํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของขาพเจานี้ มีการวางกฎ

กติกาอยางเปนระบบ มีข้ันตอนท่ีชัดเจน นาสนใจ และบรรจุในบรรจุภัณฑท่ีสวยงาน สะดุดตา อีกท้ังนักเรียน

สามารถมายืมเลนนอกเวลาเรียนไดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.) คุณภาพขององคประกอบในนวัตกรรม 

 2.1 วัตถุประสงค เปาหมายของนวัตกรรม สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนา  

ขาพเจาออกแบบนวัตกรรมท่ีแปลกใหม สรางสรรคโดยนําวัตถุประสงคหลักของปญหาท่ีตองการแกไข

มาปรับใช พรอมท้ังคํานึงถึงความทันสมัยในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยวัตถุประสงคหลักของการสรางนวัตกรรมนี้คือ 

ตองการสื่อการสอนท่ีดึงความสนใจนักเรียน รูปแบบการสอนและสรางบรรยากาศในการเรียนใหเอ้ืออํานวยตอ
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การเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ จึงไดสรางเกมการด ท่ีมีระบบคิวอารโคด สแกนเพ่ือเรียนรูกติกา รวมถึงขอมูล

ตาง ๆ ท่ีนักเรียนตองการ นอกจากจะไดรับความรู ความตื่นเตน นาสนใจ ยังเปนการเสริมสรางใหนักเรียนไดคิด

วิเคราะห ตั้งคําถาม อีกดวย 

 2.2 ความสมบูรณในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 

 ขาพเจาสรางนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ และมีความแปลกใหมสรางสรรค โดยได

ใหคุณครูในกลุมสาระชวยตรวจทานความถูกตองท้ังระบบตัวอักษร และเนื้อหา ซ่ึงเม่ือนวัตกรรมเกมการดนี้

เสร็จสมบูรณและนํามาใชในการเรียนการสอนก็ทําใหนักเรียนสนุกกับบทเรียน และจดจําเนื้อหาของหลัก

ภาษาไทยไดมากยิ่งข้ึน อีกท้ังนอกเวลายังสามารถนําไปใชเลนไดอีกดวย ซ่ึงผลท่ีตามมาคือ ไมวาจะหลัก

ภาษาไทยหรือวรรณคดีใด ๆ ท่ีไดสรางเกมข้ึนมานักเรียนพรอมสนใจเรียนรูเพ่ือนํามาตอยอดเลนเกม และ

สรางเกมเปนของตนเองได 

 2.3 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 

  ขาพเจาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในลิงกความรู และในการดตามหลักวิชาการ ท้ังการ

ยอหนา เวนวรรค อักขระ และอ่ืน ๆ พรอมท้ังใหคุณครูผูเชี่ยวชาญตรวจสอบนวัตกรรมเกมการดนี้เพ่ือใหได

นวัตกรรมท่ีสมบูรณท่ีสุด และถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงผลคือ ไดเกมการดท่ีไมมีขอผิดพลาดตามหลักวิชาการ

และสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  

       3) การออกแบบนวัตกรรม  

 3.1 มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอยางสมเหตุสมผลสามารถอางอิงได 

 ขาพเจานําแนวคิด ทฤษฎี ของทิศนา  แขมมณี ท่ีอธิบายวา วิธีสอนโดยใชเกม คือ กระบวนการท่ี

ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยการใหผูเรียนเลนเกมตามกติกา 

และนําเนื้อหาและขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชในการ

อภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู  และนําหลักการศึกษาของประเทศฟนแลนด ท่ีไดชื่อวา มีการศึกษาท่ีดีอันดับ

ตนๆของโลก ซ่ึงประเทศฟนแลนดจะเนนไปท่ีเลนมากกวา ขาพเจาจึงนําแนวคิด ทฤษฎีนี้มาประยุกตใชใน

บทเรียน นั่นคือการสรางนวัตกรรม เกมการด เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความสนุก สนใจในการเรียนมากข้ึน และยัง

เปนการแกปญหาตามวัตถุประสงค PLC กลุมสาระอีกดวย 

 3.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีระบุมีความเปนไปไดในการพัฒนานวัตกรรมใหสัมฤทธิ์ผล 

  ขาพเจานําแนวคิดทฤษฎีของทิศนา แขมมณีและการศึกษาของประเทศฟนแลนดมาใชซ่ึงสงผล

ใหไดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสัมฤทธิ์ผล ตรงตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน

และหลักสูตรสถานศึกษา 

 3.3 นวัตกรรมมีความสอดคลองตามแนวคิดทฤษฎีท่ีระบุ 

 เนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการเรียนการสอนนี้มีลักษณะเปนเกมการด ซ่ึงตรงกับหลักการ

และทฤษฎีของทิศนา  แขมมณี ท่ีอธิบายวิธีการสอนโดยใชเกมไวอยางละเอียดครบถวน และหลักการศึกษาของ
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ประเทศฟนแลนดท่ีใชวิธีการสอนโดยใชเกมเชนเดียวกัน กับหลักคิดของขาพเจาในการสรางนวัตกรรมการเรียน

การสอน คือ กระตุนความคิด ริเริ่มสิ่งใหม อารมณสดใส รักความเปนไทยในภาษา 

       4) ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

 4.1 กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกตองตามหลักวิชา 

 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของขาพเจานี้ ใชหลักในการทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซ่ึงจะมีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประสิทธิผลและความพึงพอใจ

ของผูเรียน ตามรายละเอียดดังบทคัดยอ   

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลักภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ใหมีประสิทธิภาพตาม เกณฑมาตรฐาน 80/80 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูหลัก

ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังการโดยใชเกม 3. ความพึงพอใจของผูเรียนกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชเกม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 47 คน โดยวิธีการเลือกแบบ เจาะจง 

(Purposive Selection) เครื่องมือท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1. แผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงใชคูกับเกม

การด ชุดหลักภาษามหาสนุก 2. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 3. แบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการเรียนรูหลักภาษา โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคา (t-test)  

ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนหลักการสรางคําสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา สื่อการเรียนการสอนหลักการสรางคํา มีประสิทธิภาพเทากับ 81.63/82.38 ซ่ึงสูง

กวาเกณฑ 80/80 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูหลักการสรางคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยใชเกมหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชเกมการดเปนสื่อการเรียนการสอน

หลักการสรางคําอยูในระดับมาก มีคารอยละ 82.06  

 

 4.2 นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีขาพเจาไดสรางและพัฒนาข้ึนนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด คือ 

81.63/82.38 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80  
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 4.3 วิธการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมครอบคลุมในดานเนื้อหาและโครงสราง 

 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมของขาพเจา ใชเพ่ือแกปญหาเรื่องการสรางคําในภาษาไทย ซ่ึง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีผลิตออกมามีความครอบคลุมกับเนื้อหาท่ีใชสอน สามารถใชเปนสื่อการสอนในการ

สรุปบทเรียนไดอยางตรงประเด็นและโครงสรางท่ีกําหนดไวสําหรับผูเรียน 

 

องคประกอบท่ี 2 คุณประโยชน 

1) ความสามารถในการแกปญหาหรือพัฒนา 

1.1 สอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีระบุไดครบถวน 

ขาพเจาออกแบบนวัตกรรมท่ีแปลกใหม สรางสรรคโดยนําวัตถุประสงคหลักของปญหาท่ีตองการแกไข

มาปรับใช พรอมท้ังคํานึงถึงความทันสมัยในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยวัตถุประสงคหลักของการสรางนวัตกรรมนี้คือ 

ตองการสื่อการสอนท่ีดึงความสนใจนักเรยีน รูปแบบการสอนและสรางบรรยากาศในการเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการ

เรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ จึงไดสรางเกมการด ท่ีมีระบบคิวอารโคด สแกนเพ่ือเรียนรูกติกา รวมถึงขอมูลตาง ๆ 

ท่ีนักเรียนตองการ นอกจากจะไดรับความรู ความตื่นเตน นาสนใจ ยังเปนการเสริมสรางใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห 

ตั้งคําถาม อีกดวย ซ่ึงจากท่ีกลาวมาขางตน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกมการด ชุด หลักภาษามหาสนุกนี้สอดคลอง

กับวตัถุประสงคและเปาหมายท่ีระบุไวอยางครบถวน สมบูรณ 

 

1.2 แกปญหาหรือพัฒนาไดตรงตามกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายท่ีขาพเจาตองการแกปญหาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงจําเปนตองใชหลัก

ภาษาท่ีครบถวนสมบูรณ ในการสอบเขามหาวิทยาลัย หรือการสอบกลางตาง ๆ ท่ีกระทรวงไดกําหนด ท้ังนี้หากยัง

เรียนโดยวิธีทองจําเดิม ๆ อาจไมสัมฤทธิ์ผลมากนักและบรรยากาศในหองเรียนท่ีมีผลตออารมณและจิตใจของ

ผูเรียนท่ีนาเบื่อหนาย งวงนอน เม่ือนํานวัตกรรมนี้มาใชสามารถแกปญหาดังกลาวไดตรงตามกลุมเปาหมายท่ี

กําหนด อีกท้ังยังสามารถนําไปประยุกตใชในการสอนของนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 

1.3 นําไปประยุกตใชในสภาพบริบทท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

นวัตกรรมของขาพเจาท่ีไดกลาวมาขางตนเปนนวัตกรรมท่ีสามารถปรับเปลี่ยนหรือเสริมเติมแตงกฎ

กติกาข้ึนมาใหมไดตามความถนัดและเนื้อหาในการสอนของผูสอน  หากอยูในสภาพบริบทท่ีใกลเคียงกันสามารถ

นําไปเปนสื่อการสอนได ยกตัวอยางเชน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเรียนรูหลักภาษาในวิชา

ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ก็มีการเรียนเรื่องหลักการสรางคําเชนเดียวกัน หรือ ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีการสอนเรื่องคําสมาสสนธิ ก็สามารถนํานวัตกรรมของขาพเจานี้ไปใชได 
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2) ประโยชนตอบุคคล  

2.1 ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอผูเรียน 

ผลงานนวัตกรรมของขาพเจาสงผลและเกิดประโยชนตอผูเรียนเพราะเปนการสรางเพ่ือใชในการ

แกปญหาของผูเรียนในรายวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ เม่ือไดใชนวัตกรรมดังกลาวแลว นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอการ

เรียนวิชาภาษาไทย เขาใจเนื้อหาไดงาย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

2.2 ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอเพ่ือนครู 

ผลงานนวัตกรรมของขาพเจาเปนประโยชนตอเพ่ือนครู ท้ังในกลุมสาระเดียวกันและตางกลุมสาระ 

กลาวคือ ครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทยสามารถนํานวัตกรรมของขาพเจาไปปรับใชในการสอนนักเรียนในชั้นได หาก

มีการเรียนดานหลักภาษาท่ีตรงกัน และเพ่ือนครูในกลุมสาระอ่ืนสามารถนํานวัตกรรมของขาพเจาไปประยุกตสราง

เปนเกมการดในรายวิชาของตนเองได  

         3) ประโยชนตอหนวยงาน  

 3.2 ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอวงการวิชาชีพ 

 ผลงานนวัตกรรมของขาพเจาสงผลใหเกิดประโยชนตอวงการวิชาชีพ กลาวคือ ในวงการวิชาชีพครูนี้

สามารถนํานวัตกรรมของขาพเจาไปประยุกตปรับใชไดท้ังในกลุมสาระภาษาไทยและกลุมสาระอ่ืน ๆ เพ่ือกอใหเกิด

การเรียนรูท่ีมีความสุข นาสนใจ สรางบรรยากาศในการเรียนรูท่ีดี ไมจําเจนาเบื่อหนาย หากคุณครูในวงการวิชาชีพ

ศึกษาเกมการดในปจจุบันจะเห็นวามีกฎกติกาท่ีหลายหลายและสนุกสนาม เปนการกระตุนความคิดของผูเรียน 

เม่ือศึกษาอยางละเอียดถ่ีถวนแลวจะสามารถนํามาสรางเปนนวัตกรรมของตนเองและชวยพัฒนาการเรียนการสอน

ของผูเรียนไดเปนอยางดี 

  

      องคประกอบท่ี 3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

1) ความแปลกใหมของนวัตกรรม 

  1.3 มีการปรับปรุงแนวคิดเดิมและนํามาพัฒนาใหมจุดเดนของนวัตกรรม  

       นวัตกรรมของขาพเจาเปนการสรางความแปลกใหมโดยการนํากฎกติกาเกมการด ท่ีเรียกวา สมสิบ 

มาใชและประยุกตเพ่ิมกติกาท่ีเหมาะสมเขาไปเพ่ือใหเกมการดท่ีเลนสามารถตอบโจทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนไดอยางครบถวนสมบูรณ 

2) จุดเดนของนวัตกรรม 

2.1 ผลงานมีจุดเดน นาสนใจ สะทอนถึงการมีแนวคิดใหม 

นวัตกรรมท่ีขาพเจาไดสรางข้ึนมีจุดเดนนาสนใจและสะทอนถึงการมีแนวคิดใหม กลาวคือ เปนการ

นําเกมการดมาใชในการเรียนการสอน และมีการนําเทคโนโลยี คิวอารโคดในการแสกนเพ่ือสืบเสาะความรูและ

กติกาการเลนเกมการดได 
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2.2 ใชงาย สะดวก 

นวัตกรรมเกมการดสามารถใชงานไดงาย พกพาสะดวก โดยสามารถศึกษากติกาการเลนไดโดยการ

แสกนคิวอารโคด ดังนั้นแมไมมีครูผูสอนอยูในขณะเลนเกม นักเรียนสามารถทํากิจกรรมหรือใชนวัตกรรมไดเปน

อยางดี 

2.3 ลงทุนนอย 

นวัตกรรมของขาพเจาใชการลงทุนท่ีนอย โดยใชกระดาษการดขาว เพียง 4 แผน ก็สามารถสรางคํา

มูลได 40 ใบ จะเห็นไดวา กระดาษขนาด A4  4 ใบสามารถสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนไดบรรลุวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10 แสดงสื่อนวัตกรรมท่ีใชสอน 
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2. การประเมินตัวช้ีวัดรวม 

 

องคประกอบท่ี 1 ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

        1) ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

 1.1 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

  1.1.1 นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคครบท้ัง 8 ขอ คิดเปนรอยละ 100 

 นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง 8 ขอ กลาวคือ มี

ความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปน

ไทย มีจิตสาธารณะ ในระดับชั้นมัยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 100 

ตารางท่ี   11   แสดงนักเรียนท่ีผานคุณลักษณะอันพึงประสงค ท้ัง 8 ขอ 

ปการ 

ศึกษา 

จํานวน

นักเรียน 

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 

ระดับ 3 (ดีเยีย่ม) ระดับ 2 (ดี) ระดับ 1 (ผาน) ระดับ 0 (ไมผาน) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2560 271 261 96.31 10 3.69 - - - - 

2561 290 290 100 - - - - - - 

จากตารางท่ี  11   พบวา ปการศึกษา 2560 และ 2561  นักเรียนผานคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง 8 

ขอ ทุกคน คิดเปนรอยละ 100 

 

  1.1.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีจุดเนนของสถานศึกษาไดครบทุก

ขอ คิดเปนรอยละ 100 

 

ตารางท่ี  12   แสดงจํานวนนักเรียนท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีเปนจุดเนนของ

สถานศึกษา 

 

ปการศึกษา 

 

จํานวน

นักเรียน  

การประเมิน  

ระดับคุณภาพ  

ผานรอยละ 
ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

2560 271 261 10 - - - 100.00 

2561 290 290 - - - - 100.00 

                      

จากตารางท่ี 12 พบวา ปการศึกษา 2560 และ 2561 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ท่ีเปนจุดเนนของสถานศึกษา ครบทุกขอ คิดเปนรอยละ 100 
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  1.1.3 นักเรียนไดรับรางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชย จากหนวยงาน/องคกร ระดับ

เขต/จังหวัด 

ตารางท่ี  13  แสดงขอมูลนักเรียนไดรับรางวัล ระดับเขต / จังหวัด 

นักเรียน รางวัล จากหนวยงาน/องคกร 

เด็กหญิงธีริศรา สนิทวรรณะ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขัน

เลานิทาน (Story Telling) ม.1 - 3 

สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3 

นางสาวจิราพัชร แกนทาว  

นางสาวปานไพลิน อรามรส 

นางสาวพิมพมาดา พันตา  

นางสาวมัณฑริกา คําแกว 

นางสาวมาธาวี คําศรี 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4 - 6 

สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3 

   

1.1.4 นักเรียนไดรับรางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชย จากหนวยงาน/องคกร ระดับชาติ/

นานาชาติ 

 

ตารางท่ี  14  แสดงขอมูลนักเรียนไดรับรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ 

นักเรียน รางวัล จากหนวยงาน/องคกร 

เด็กหญิงชนกนันท ม่ันคง ในการแขงขันยอความระดับชั้นม.ตน 

รอบตัดสินในระดับประเทศ 

สพฐ. 

 

 1.2 ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน  

  1.2.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานครบถวนตามครูกําหนด 

                           นักเรียนทุกคนมีชิ้นงานครบถวนตามท่ีครูไดกําหนดท้ังท่ีเปนผลงงานเดี่ยวและผลงานกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 11 แสดงผลงานของนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ 
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  1.2.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคุณภาพ

ตามเกณฑท่ีกําหนดในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 80 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนจะใชวิธีการประเมินตามสภาพจริง และประเมินทุก

ชวง ทุกระยะในการทํากิจกรรม โดยไดขอมูลการประเมินท้ังจากครูผูสอนและระหวางเพ่ือนๆในชั้นเรียน ท้ังดาน

ทักษะการทํางานกลุม ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คุณภาพของชิ้นงานและดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในและ

กิจกรรม  ซ่ึงพบวาผลการปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดคิดเปนรอยละ 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รูปภาพท่ี 12 แสดงผลงานของนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ 

  

 1.3 การเผยแพรผลงานนักเรียน  

  1.3.1 นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพในรูปแบบตาง ๆ ตามวาระและโอกาสในระดับสถานศึกษาไมจํากัดจํานวนครั้ง 

                         1) นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผล

การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพในรูปแบบตาง ๆ ตามวาระและโอกาสในระดับสถานศึกษา ไมจํากัดจํานวนครั้ง มีดังนี้ 

                              1.1) นําเสนอสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดท้ังปการศึกษา                               

                              1.2) นําเสนอสอดแทรกในกิจกรรมหนาเสาธง  

                              1.3) นําเสนอในกิจกรรม Open House 

                              1.4) กิจกรรมเชียรและแปรอักษร  

                              1.5) จัดเตรียมสําหรับการศึกษาดูงานของโรงเรียนตาง ๆ ท่ีมาขอดูงาน  

                              1.6) งานประชมุผูปกครองนักเรียน 



38 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 13 แสดงการนําเสนอผลงานของนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ 

 

  1.3.3 นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพในรูปแบบตาง ๆ ตามวาระและโอกาสตอสาธารณะในระดับภาค  

ตารางท่ี  15   แสดงขอมูลนักเรียนไดนําเสนอผลงานตอสาธารณะในระดับภาค 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน รางวัล จากหนวยงาน/องคกร 

นางสาวจิราพัชร แกนทาว  

นางสาวปานไพลิน อรามรส 

นางสาวพิมพมาดา พันตา  

นางสาวมัณฑริกา คําแกว 

นางสาวมาธาวี คําศรี 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ

ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4 - 6 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดบั

ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ครั้งท่ี 68  ป 2561 



39 

1.3.4 นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี

คุณภาพในรูปแบบตาง ๆ ตามวาระและโอกาสตอสาธารณะในระดับชาติ/นานาชาติ 

นักเรียนไดเขารวมงานเผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต และรวมงานเผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศ

อิตาลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 14 แสดงการนําเสนอผลงานของนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ ตอสาธารณะตอสาธารณะในระดับชาติ /

นานาชาติ 

  

1.4 การไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชู 

  1.4.3 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชู ใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

นักเรียนไดเขารวมงานเผยแพรวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต และรวมงานเผยแพรวัฒนธรรม ณ 

ประเทศอิตาลี 
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รูปภาพท่ี 15 แสดงการนําเสนอผลงานของนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ ตอสาธารณะตอสาธารณะในระดับชาติ /

นานาชาติ 

 

องคประกอบท่ี 2 ผลการพัฒนาตนเอง 

 1. เปนแบบอยางและเปนท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืน ๆ 

  1.1 พัฒนาตนเองในดานคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิตอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยพัฒนาจิต 

พัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1.1) กํากับดูแลนักเรียนสวดมนตไหวพระในคาบประชุมระดับทุกวันศุกร  

           1.2) การรวมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนตและแผเมตตาในกิจกรรมหนา เสาธงพรอม 

นักเรียนทุกวัน  

           1.3) เขารวมทําบุญ ตักบาตร เวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเกิด 

โรงเรียน ทําบุญอยูเปนประจํา  

            

 

 

 

  

 

รูปภาพท่ี 16 แสดงการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิต 
 

        2) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในหนาท่ี  

ราชการและสวนตน ดังนี้  

  2.1) ขาพเจาเปนผูท่ีดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตหลักความ 

พอเพียง ซ่ึงประกอบดวย หลักพอประมาณ มีเหตุผลและการมีภูมิคุมกัน ตลอดจนนาคุณธรรมมาใชควบคูในการ

ดําเนินชีวิตตามฐานะ  

  2.2) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ใชจายอยางประหยัดและคุมคา  

  2.3) มีการวางแผนสาหรับการออมเงินเพ่ือใชจายในยามจําเปน  

  2.4) ดํารงชีวิตอยางพอเพียง  

  2.5) นําหลักธรรมท่ีนํามาซ่ึงความสงบสุขมาใชในการดําเนินชีวิต  
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        3) นอมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ เรียนการ

สอนจนไดรับการยอมรับหรือการยกยองเชิดชูจากหนวยงาน/องคกรภาครัฐ ระดับเขต/จังหวัด ดังนี้  

           3.1) นําแนวปรัชญามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย   

3.2) ขาพเจาไดวิเคราะหหลักสูตรและออกแบบหนวยการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงขาพเจาไดนํา 

หลักพอประมาณ มีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันมาประยุกตใชในการใหผูเรียนสรางสรรคสื่อการเรียนรูตางๆ อยาง

งาย เชน สื่อคลิปสรางสรรคสรุปบทเรียน เปนตน โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมี

แนวคิดตรงตามวัตถุประสงคของงานและมีความประหยัด คุมคา และเหมาะสมกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

4) นอมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ  

เรียนการสอนจนไดรับการยอมรับหรือการยกยองเชิดชูจากหนวยงาน/องคกรระดับชาติ  

              ซ่ึงขาพเจาเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สงผลใหโรงเรียนประหยัดคาใชจายสําหรับกับจัดซ้ือหนังสือ สื่อการเรียนรูตางๆ 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 17 จัดทําเอกสารประกอบการเรียน สื่อสไลดในการจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง 
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    2. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (การไดรับการพัฒนา /พัฒนาตนเอง ในรอบ 2 ป)  

สวนท่ี 1 การไดรับการพัฒนา 

ตารางท่ี  16  แสดงการพัฒนาตนเองในรอบ 2 ป 

ป พ.ศ. ช่ัวโมง หัวเรื่อง / หัวขอ หนวยพัฒนา การนําผลไปใช 

17 ธ.ค. 59 6 เขารวมอบรมการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning ตาม

แนว Backward Desing 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 

นําความรูมาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทย 

24 ธ.ค. 59 6 เขารวมอบรมเรื่องโครงสรางการ

บริหารงานลูกเสือภายใน

โรงเรียน 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ชลบุร ี

นําความรูมาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอน

ลูกเสือ 

10 -12  

มีนาคม 60 

18 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาระบบ

บริหารงานและพัฒนาบุครากร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ณ โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย รังสิตและ

โครงการชั่งหัวมันตาม

พระราชดําริ 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ชลบุร ี

เผยแพรผลงานใหกับเพ่ือน

ครูท่ีสนใจและนํา

ขอเสนอแนะของกรรมการ

มาปรับประยุกตผลงานใหมี

คุณภาพยิ่งข้ึน 

15 มี.ค. 60 6 เขารวมอบรมโรงเรียนสุจรติ โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ชลบุร ี

เผยแพรผลงานใหกับเพ่ือน

คร ูและนํามาปรับประยุกต

ผลงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

10 ต.ค. 60 12 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ชลบุร ี

นําขอมูลมาเผยแพรใหเพ่ือ

ครรูับทราบและเตรียมการ

ในการปฏิบัติ 

16 มี.ค. 60 12 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ชลบุร ี

นําขอมูลมาเผยแพรใหเพ่ือ

ครูรับทราบและเตรียมการ

ในการปฏิบัติ 

19-20 พ.ค. 

61 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัด

และประเมินผลการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยการใช

กระบวนการ PLC 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ชลบุร ี

นําขอมูลมาเผยแพรใหเพ่ือครู

รับทราบและเตรียมการในการ

ปฏิบัต ิ

21 ก.ค. 61 12 เขารวมอบรมโครงการประชุม สํานักงานเขตพ้ืนท่ี เผยแพรผลงานใหกับเพ่ือน
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เชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ

ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2560เพ่ือพัฒนาสู

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 

ครูท่ีสนใจและนํา

ขอเสนอแนะของกรรมการ

มาปรับประยุกตผลงานใหมี

คุณภาพยิ่งข้ึน 

17 ส.ค. 61 6 เขารวมอบรมกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ชาติในโครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 

นําขอมูลมาเผยแพรใหเพ่ือ

ครูรับทราบและเตรียมการ

ในการปฏิบัติ 

18-19 , 

25-26 ส.ค. 

61 

20 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู 

4.0  

มหาวิทยาลัยบูรพา นําขอมูลมาเผยแพรใหเพ่ือ

ครูรับทราบและเตรียมการ

ในการปฏิบัติ 

15-16 ก.ย. 

61 

12 การประชุมเชิงปฏิบัติการและ

ฝกปฏิบัติการสรางรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ดวยการใชรหัส  

เมทริกซ (QR Code) ตาม

โครงการขับเคลือ่นการพัฒนา

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ

รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก  

สํานักงานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

นําความรูมาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทยและเผยแพร

ผลงานใหกับเพ่ือนครู เพ่ือ

ใชในการพัฒนาสื่อกรสอน

ตอไป 

5 – 9 มิ.ย. 

62 

30 โครงการชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญ

ประโยชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา

ทําความดี รวมใจภักดี เทิดไท

องคราชัน” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 

นําความรูมาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอน

ลูกเสือ 

และนําขอมูลมาเผยแพรให

เพ่ือครูรับทราบและ

เตรียมการในการปฏิบัติ 

               

   จากตาราง 16 จะเห็นวา ขาพเจาไดพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรม ประชุม สมัมนาและศึกษาดูงาน   อยางตอเน่ือง ครบ

จํานวนช่ัวโมง ซึ่งเปนไปตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด 
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ตารางท่ี  17   แสดงการพัฒนาจัดทํา ID Plan 

1.สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

อันดับ 

ความ 

สําคัญ 

สมรรถนะ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
แหลงศึกษา

หรือหนวยงาน 
การนําไปใชประโยชน 

เร่ิมตน สิ้นสุด 

1 1.3 การพัฒนาตนเอง  ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

 สพฐ. 

 

เกิดการศึกษาคนควาหาความรู ตดิตามองคความรูใหมๆ  ทาง

วิชาการและวิชาชีพ สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมในการ

พัฒนาองคกรและวิชาชีพสามารถแลกเปลีย่นความคดิเห็น และ

สรางเครือขายการเรียนรู 

2 1.1 การมุงผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงาน 

 ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

สามารถวางแผนการกําหนดเปาหมาย ดานวิเคราะห สังเคราะห

ภารกิจงาน มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีคณุภาพ ถูกตอง 

ครบถวนสมบูรณ ตลอดจนสามารถติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง

เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ 

3 1.4 การทํางานเปนทีม  ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

เกิดความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนเพ่ือนรวมงาน มีการ

เสรมิแรงใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับ

กลุมคนหรือสถานการณท่ีหลากหลาย  

อีกท้ังสามารถแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามและเขาไปมีสวนรวมกับ

ผูอ่ืนในการพัฒนาการจดัการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

4 1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

 ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

เกิดความรักและศรัทธา ในวิชาชีพ มีวินัย และความรับผดิชอบใน

วิชาชีพสมารถดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

และประพฤติปฏิบัติตน เปนแบบอยางท่ีดี 

 

5 1.2 การบริการท่ีด ี  ฝกอบรม 16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน เกิดความตั้งใจและเต็มใจใน 
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อันดับ 

ความ 

สําคัญ 

สมรรถนะ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
แหลงศึกษา

หรือหนวยงาน 
การนําไปใชประโยชน 

เร่ิมตน สิ้นสุด 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 สพม.18 การใหบริการและสามารถปรับปรงุระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

2.สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 

อันดับ 

ความสํา

คัญ 

สมรรถนะ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา แหลงศึกษา

หรือหนวยงาน 
การนําไปใชประโยชน 

เร่ิมตน สิ้นสุด 

1 2.1 การบริหารจดัการหลักสูตร

และการจัดการเรยีนรู 

(Curriculum and Learning 

Management) 

 ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

 

สามารถสรางและพัฒนาหลักสตูร ออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลอง

และเปนระบบ จดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ ใชและพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล การเรียนรู เพ่ือพัฒนา

ผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสดุ 

2 2.4 การวิเคราะห สังเคราะหและ

การวิจัยเพ่ือ พัฒนาผูเรียน

(Analysis & Synthesis & 

Classroom Research) 

 ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

 ม.บูรพา 

สามารถทําความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวม ประมวล

หาขอสรุปอยางมรีะบบและนําไปใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

รวมท้ังสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการ

แกปญหา เพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ 

3 2.3 การบริหารจดัการช้ันเรียน 

(Classroom Management) 

 ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสาร

ประจําช้ันเรียน/ประจําวิชา การกํากับดูแลช้ันเรียนรายช้ัน/รายวิชา 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภยัของผูเรียน 

4 2.2 การพัฒนาผูเรียน 

(Student Development) 

 ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

 

สามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย 

การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพ 
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อันดับ 

ความสํา

คัญ 

สมรรถนะ รูปแบบ/วิธีการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา แหลงศึกษา

หรือหนวยงาน 
การนําไปใชประโยชน 

เร่ิมตน สิ้นสุด 

5 2.5 ภาวะผูนําคร ู

(Teacher Leadership) 

 ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

 คุรุสภา 

 

เกิดวุฒิภาวะความเปนผูใหญท่ีเหมาะสมกับความเปนคร ู

สามารถสนทนาอยางสรางสรรค เปนบุคคลแหงการเปลีย่นแปลง 

สามารถปฏิบัติงานอยางไตรตรองและมุงพัฒนาผลสมัฤทธ์ิผูเรียนใหมี

คุณภาพ 

6 2.6 การสรางความสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการ

จัดการเรียนรู(Relationship & 

Collaborative for Learning) 

 ฝกอบรม 

 เรียนรูจากการปฏบัิติงาน 

 ศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

16 พ.ค.2561 15 พ.ค.2562  โรงเรียน 

 สพม.18 

 

เกิดการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 

เพ่ือการจัดการเรยีนรูและสามารถสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการ

จัดการเรียนรู 
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ตัวช้ีวัดรวม : องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงาน / ผลงานท่ีเปนเลิศ 

    1. การนําองคความรูจากการไดรับการพัฒนา หรือการพัฒนาตนเองไปใชประโยชน  

         จากท่ีขาพเจาไดเขารับการพัฒนาองคความรูตางๆ ขาพเจาไดนําความรูไปสรางเว็บไซต   และ

เพจเฟสบุกซ่ึงภายในจะมีเนื้อหาความรู คลิปวีดีโอท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรู มีการ

ประชาสัมพันธการทํากิจกรรมตางๆ มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตางๆท่ีมีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต

มาใชประโยชนในดานการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 18 แสดงแหลงเผยแพรความรู 

         จากความรูท่ีขาพเจาไดรับการพัฒนาและนํามาใชในการจัดการเรียนรูนั่นเอง ทําใหมีเพ่ือนครู

ใหความสนใจ และตองการไดรับความรู จึงไดเผยแพรใหความรูกับเพ่ือนครูท้ังในโรงเรีย  

 

1) นําไปพัฒนาผูเรียนแบบองครวมได ความรู ทักษะ กระบวนการและเจตคติ  

ขาพเจาไดนําความรูไปใชพัฒนาผูเรียนแบบองครวม กลาวคือ พัฒนาผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ 

กระบวนการและเจตคติ โดยมีข้ันตอนดังนี้  

1.1) ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรและวิเคราะหหลักสูตร  

1.2) ออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดทําแผนการเรียนรูอยางชัดเจน ซ่ึงในแผนการ 

จัดการเรียนรูนอกจากจะกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดแลว จะกําหนดจุดประสงคการเรียนรูท่ี

ครอบคลุมท้ัง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย(K) ดานจิตพิสัย(A) และดานทักษะพิสัย(P)  

1.3) ระบุเทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ระบุใชสื่อ/นวัตกรรมท่ีใชจัดกิจกรรม 

การเรียนรูท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาสาระและผูเรียน  

1.4) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลพรอมเครื่องมือการวัดและประเมินผลไวอยางชัดเจน  

1.5) จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน เปน 

สําคัญ ใชสื่อ/นวัตกรรมอยางหลากหลายประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังออกแบบและสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู 



48 

ท้ังนี้ ขาพเจามีการวัดและประเมินผลในรายวิชาภาษาไทยคือ การประเมินการปฏิบัติ  

(Authentic Assessment) และการประเมินสภาพจริง (Performance Assessment) โดยผานการปฏิบัติ

ของผูเรียน โดยการวัดและประเมินผลดวยวิธีการดังกลาวตองวัดและประเมินไดครอบคลุม ครบถวนพฤติกรรม

ของผูเรียนท้ัง 3 ดาน ดังนี้  

ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) การประเมินความรูในรายวิชาภาษาไทย เปน 

การใหผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจและสามารถประยุกตใช ท้ังเนื้อหาดานหลักภาษา ดานวรรณคดีและ

ปฏิบัติ ซ่ึงความรูในเนื้อหาสาระนี้สามารถประเมินโดยการใชแบบทดสอบ 

ดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนการประเมินการแสดงออกของผูเรียนท้ังหมด  

ตลอดจน การทํางานรวมกันและคุณลักษณะตางๆ ซ่ึงสามารถประเมินดวยวิธีการสังเกตไดอยางชัดเจน 

ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) การประเมินทักษะในรายวิชาภาษาไทย 

ตามทักษะกระบวนการทางภาษาศาสตรและทักษะท่ีสําคัญของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  

2) นําไปบูรณาการกับหนวย/เรื่องอ่ืนๆ ได  

   ขาพเจาสามารถนําความรูจากการพัฒนาตนเองไปบูรณาการกับหนวย/เรื่องอ่ืนๆ ได  

กลาวคือ ระหวางท่ีขาพเจาวิเคราะหหลักสูตรและออกแบบหนวยการเรียนรู ขาพเจาจะประยุกตใชองคความรู

ท่ีมีในการเลือกตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกันในการกําหนดหนวยการเรียนรูและ

กําหนดสาระสําคัญหรือความคิดรวบยอดไดอยางลงตัวในโครงสรางรายวิชาภาษาไทย ซ่ึงมีความเชื่อมโยง

สอดคลองกันต้ังแตมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ความคิดรวบยอด การกําหนดเวลา 

(ชั่วโมง) และการกําหนดน้ําหนักคะแนน รวมท้ังการตั้งชื่อหนวยการเรียนรู ซ่ึงในแตละประเด็นมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกันอยางกลมกลืน 

3) นําไปใชบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ได  

    ขาพเจาไดใชองคความรูจากการพัฒนาตนเอง นําไปพัฒนาผูเรียนใหเกิดองคความรูท่ี 

มีการเชื่อมโยงกันในทุกรายวิชา โดยการบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ไดแก  

 

สังคมศึกษา  การสอนใหผูเรียนนําความรูเก่ียวกับเก่ียวกับสังคมศึกษา ประวัติศาสตร มาใชศึกษาประวัติ

การพัฒนาของยุคสมัยของวรรณคดีท่ีนักเรียนกําลังทําการศึกษาอยู 

การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 

การสอนใหผูเรียนใชความรูเรื่องงานประดิษฐ และสรางอุปกรณ หรือชิ้นงาน ตลอดจนการ

สรางสื่อสามมิติในการนําเสนอผลงานทาภาษาไทย การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การสืบคนหาความรู และสามารถนํามาใชประการการนําเสนอขอมูลของนักเรียนเองไดอยาง

เหมาะสม ฯลฯ 

ภาษาตางประเทศ  การสอนใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับการยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

วิทยาศาสตร การสอนใหนักเรียนรูจักการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ความเชื่อตาง ๆ ในวรรณคดี

เปรียบเทียบกับหลักการทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน 
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จะเห็นวาจากขอมูลขางตน ขาพเจาสามารถใชองคความรูมาวิเคราะหเปนหลักในการ    

บูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ไดเหมาะสมตามสภาพจริง 

4) นําไปใชเปนตนแบบเผยแพรขยายผลได  

    จากผลการพัฒนาตนเองทําใหขาพเจาเกิดองคความรูท่ีเปนกระบวนการ สามารถ 

ออกแบบ การพัฒนาผูเรียนอยางมีระบบและข้ันตอนตามหลักวิชาการ กลาวคือ เริ่มตั้งแตการวิเคราะห

หลักสูตร ออกแบบหนวยการเรียนรู จัดทําแผนการเรียนรู การใชสื่อ/นวัตกรรม ตลอดจนการวัดและ

ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพจริงและจัดทําวิจัยชั้นเรียนซ่ึงไดเผยแพร ดังนี้  

   4.1) เผยแพรเปนเอกสารใหกับครูในโรงเรียน ผานศูนยพัฒนาวิชาชีพครู  

   4.2) เผยแพรผานสื่อออนไลน Facebook  

   4.3) เผยแพรในการประชุม สัมมนาครูกลุมสาระฯ ภาษาไทย ภายในโรงเรยีน 

   4.4) เผยแพรผานการศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนตาง ๆ เชน โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย รังสิต 

5) เช่ือมโยง/นําไปใชในชีวิตประจําวันได  

   ความรูท่ีไดจากการพัฒนาตนเองสามารถนําไปเชื่อมโยง/นําไปใชในชีวิตประจําวัน ในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยประกอบดวย  

5.1 การใหนักเรียนทํางานเปนกลุม เพ่ือฝกใหอยูรวมกัน ใหชวยคิด รวมแสดงความคิดเห็น 

รับฟงเพ่ือน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เปนการพัฒนาคุณภาพใหเกิดเจตคติท่ีดีในรายวิชาภาษาไทย ท่ีหองเรียนของ

ขาพเจา สามารถจัดโตะและเกาอ้ีเรียนเปนกลุม นักเรียนจะกําหนดชื่อกลุมตามชื่อตัวละครในวรรณคดี มี

บทบาทหนาท่ีกําหนดตัวบุคคลกันเอง และเรียนรูดวยกัน ท้ังนี้ในหองเรียนจะมีกฎกติการวมกันเพ่ือเรียนรูการ

ทํางานเปนทีม   

5.2 ในการเรียนภาษาไทย เปนเรื่องสําคัญท่ีตองฝกฝนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอาน 

การเขียน เพราะเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนไดนําสื่อสารอยางถูกตองในดานหลักของภาษา 

รวมท้ังเปนทักษะสําคัญของการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  

5.3 การเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ คือ ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดทักษะติดตัว เพราะ

นักเรียน ไดลงมือกระทําดวยตนเอง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมงานกับเพ่ือน ใชพลังความคิดสรางสรรคและ 

จินตนาการ ฝกทักษะการสังเกต ทํางานเปนข้ันตอน มีระบบคิด มีเหตุมีผล ไดคนพบความรูดวยตัวเอง มีความ

ภาคภูมิใจ ไดลองทํา ลองแกไข ปรับปรุงพัฒนางาน ซ่ึงจะนําไปสูการเปนคนท่ีมีหลักในการคิด การหาคําตอบ

อยางมีเหตุผล และเสริมความคงทนในการเรียนรูใหกับผูเรียน  

5.4 สอดแทรกเรียนรูธรรมชาติเพ่ือรูจักและรูรักษโลก การใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจใน

ปรากฏการณธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุและผลกระทบตาง ๆ จะชวยใหนักเรียนในปจจุบัน ซ่ึง

จะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต เรียนรูท่ีจะรักษาโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหมนุษยมีชีวิต

อยูอยางเปนสุขไดยาวนาน  
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5.5 การใชเทคโนโลยี นักเรียนสามารถเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ  และมีทักษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร  การทํางาน  

การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

    2. การแกปญหา /การพัฒนาผูเรียน  

1) การแกปญหา / พัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  

ขาพเจาไดศึกษาคนควาและจัดทํารายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

ชุด หลักภาษามหาสนุก รายวิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2561 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลักภาษาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหมีประสิทธิภาพตาม เกณฑมาตรฐาน 80/80 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถใน

การเรียนรูหลักภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังการโดยใชเกม 3. ความพึงพอใจของ

ผูเรียนกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 47 คน โดยวิธีการเลือกแบบ 

เจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1. แผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงใชคู

กับเกมการด ชุดหลักภาษามหาสนุก 2. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 3. แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการเรียนรูหลักภาษา โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคา (t-test)  

ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนหลักการสรางคําสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา สื่อการเรียนการสอนหลักการสรางคํา มีประสิทธิภาพเทากับ 81.63/82.38 ซ่ึง

สูงกวาเกณฑ 80/80 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูหลักการสรางคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยใชเกมหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชเกมการดเปนสื่อการเรียนการสอน

หลักการสรางคําอยูในระดับมาก มีคารอยละ 82.06  

         2) การแกปญหา / พัฒนาผูเรียนโดยใชนวัตกรรมทางการเรียนการสอน  

                ขาพเจาพัฒนาและแกไขปญหาผูเรียนโดยใชนวัตกรรมทางการเรียนการสอน (Instructional 

innovation) โดยมีเปาหมายตามหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ซ่ึงตองดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรอบรู กาวทันโลกและการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม

และจริยธรรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชและพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับปรัชญา

การศึกษา  
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         3) การแกปญหา/พัฒนาผูเรียนโดยใชระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  

                        ขาพเจาไดจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือผูเรียน เพ่ือสนองจุดเนนของ สพฐ. สพม.18 และ

นโยบายของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมหลัก (โครงการตามแผนปฏิบัติงานรายบุคคล) ดังนี้  

   3.1) กิจกรรมวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล  

   3.2) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  

   3.3) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน เชน การโฮมรูม การเยี่ยมบาน การประชุม 

ผูปกครองและการเสริมสรางทักษะชีวิตแกผูเรียน  

   3.4) กิจกรรมปองกันและแกไขปญหา เชน การใหคําปรึกษาแกผูเรียน  

   3.5) กิจกรรมสงตอ (ถามี) 
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รูปภาพท่ี 19 แสดงการแกปญหา/พัฒนาผูเรียนโดยใชการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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ภาคผนวก 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมา (รอบสาม) ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี 1   ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.57 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 2   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ี 

                พึงประสงค 
10.00 9.43 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 3   ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.01 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 4   ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 8.95 ด ี

ตัวบงชี้ท่ี 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 11.27 พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี 6   ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ี 

                เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
10.00 8.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 

                พัฒนาสถานศึกษา 
5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 

               สถานศึกษาและตนสังกัด     
5.00 4.94 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ 

               วสิัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ของการ 

               จัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล 

                 สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี 11   ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ 

                 สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน

เลิศ ท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.67 ด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
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       -  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป                 ใช          ไมใช 

       -  มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้           ใช          ไมใช 

       -  ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน         ใช         ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                   สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา              ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

การรับรองของผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

 

(นายวนัชัย  ทันสมัย) 
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