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รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง 

เป็นรายบุคคล 
(Self-Assessment Report) 

ปีการศึกษา 2558 

 
 
 

ของ 
 นายณัฐพล  บัวอุไร  

ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ช านาญการ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 
   

 
 
 

                 ผู้ตรวจบันทึก 
 

           (นายสมชาย  ฟักทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

              วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 



 

 1.  ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ นายณัฐพล นามสกลุ  บัวอุไร 
ต าแหน่ง   ครู  คศ. 2  อายุ 30  ปี ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 6 ปี 10 เดือน 
ปฏิบัติงานหลัก ครูผู้สอน ฝ่าย/กลุม่สาระ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   ส านักงานเขตมัธยมศึกษา ปทุมธานีเขต 4  
 
วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาตรี วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา  
       
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
2.  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.1 ด้านการสอน ในปีการศกึษา 2558 
 
 ภาคเรียนที ่  1/2558 
  ปฏิบัติการสอน จ านวน 1 รายวิชา    จ านวน 8 ห้อง   จ านวน 16 คาบ/ชม.  ดังนี้ 
 
ตาราง 1  แสดงจ านวนรายวิชา  ห้องเรียน นักเรียน คาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน 

ที ่ รายวิชา ห้อง จ านวน นร. จ านวนคาบ/ชม 
1 ง32213 ภาษาคอมพิวเตอร์ 401-408 287 16 

 
  ภาคเรียนที ่  2/2558 
  ปฏิบัติการสอน จ านวน 4 รายวิชา    จ านวน 18 ห้อง   จ านวน 26 คาบ/ชม.  ดังนี้ 
 
ตาราง 2  แสดงจ านวนรายวิชา  ห้องเรียน นักเรียน คาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน 

ที ่ รายวิชา ห้อง จ านวน นร. จ านวนคาบ/ชม 
1 ง20242 IPST-Microbox  203-206 152 8 
2 ง30240 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  403-404 67 4 
3 ง30241 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  405-406 86 4 
4 ง30243 การน าเสนอสื่อประสม (นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์สอน) 
501-502 

505 
507-508 

190 10 



 

2.2 หน้าที่พิเศษอ่ืน ได้แก่ 
1) ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น 508 มีจ านวนนักเรียน 43 คน 
2) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาร่วมกับครู วัชวัลย์  ครุฑไชยันต์ 
3) หน้าที่ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ นิเทศการสอน 
4) หน้าที่อื่น ๆ 

1. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
2. ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (www.skr.ac.th) 
 

3. การพัฒนาด้วยตนเอง      
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1)  กิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเอง ในด้าน 
   การจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด ได้แก่ 
 - รายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ (ง32213) 

- รายวิชา IPST-Microbox (ง20242) 
 

   เทคนิค/วิธีการสอน ได้แก่  
 - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ Backward Design 
 
   การผลิตและการใช้สื่อ พัฒนาเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (www.nattapon.com) 
 
   โครงงาน การพัฒนาแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
   การท าแฟ้มสะสมงาน ของ         ครู   
 
   วิจัยในชั้นเรียน  ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 
 
   การท าแฟ้มพัฒนางาน  ชิ้นงานเด่นที่อยู่ในแฟ้มพัฒนางาน  ได้แก่ 

1. ชื่อชิ้นงาน/เรื่อง  
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 



 

2. ชื่อชิ้นงาน/เรื่อง  
การวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 
 
2)   การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง  มีดังนี้ 
 
 การประชุม อบรม สัมมนา 

ตาราง 3 การประชุม อบรม สัมมนา 
วัน/เดือน/ปี วิชาท่ีอบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงาน วุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด 

6-8 พ.ค. 
58 

ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา) 

โรงเรียนสอนว่ายน้ า
และด าน้ า อ.ชะอ า จ.
เพชรบุรี 

เกียรติบัตร  งานแผนงาน 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
ปทุมธานี 

11 พ.ค. 58 น าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

เกียรติบัตร  กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
ปทุมธานี 

12-13 พ.ค. 
58 

อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

เกียรติบัตร  กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
ปทุมธานี 

24 พ.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

20 ก.ค. 58 อบรมการจัดท าคู่มือ
ประชาชน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

11 ม.ค. 59 ประชุมโครงการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ สพม.4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

13 ม.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปทุมวิไล   กลุ่มส่งเสริม



 
วัน/เดือน/ปี วิชาท่ีอบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงาน วุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและถอด
ประสบการณ์ครูดี ครูเก่ง 

ประสิทธิภาพการ
มัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี 

27 ม.ค. 59 อบรมพัฒนาระบบ e-
Learning 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์ 

เกียรติบัตร  สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ 

7 มี.ค. 59 อบรมการสร้าง portfolio 
ด้วยโปรแกรม Adobe 
InDesign 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 

เกียรติบัตร  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร โรงเรียน
สวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 

7 มี.ค. 59 อบรมการสร้างเกมด้วย 
HTML5 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 

เกียรติบัตร  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร โรงเรียน
สวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 

8 มี.ค. 59 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
ด้วย Joomla 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 

เกียรติบัตร  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร โรงเรียน
สวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต 
 
 

9-11 มี.ค. 
59 

อบรมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูมืออาชีพ “หอม
กลิ่นกุหลาบ...ที่สวนฯ 
รังสิต” 

โรงเรียนเอเชียพัทยา 
จ.ชลบุร ี

เกียรติบัตร  โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต 

14-18 มี.ค. 
59 

ประชุมยกร่างคู่มือการใช้
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เดอะ ไทด์ รีสอร์ท 
บางแสน จังหวัด
ชลบุร ี

 ศธ 
5306.12
/ว.1496 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี สถาบัน
ส่งเสริมการสอน



 
วัน/เดือน/ปี วิชาท่ีอบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงาน วุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21-25 มี.ค. 
59 

ประชุมปฏิบัติการก าหนด
เครื่องมือทดลองหา
ประสิทธิภาพสื่อการสอน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โรงแรม The Bloom  
อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 ศธ 
04005/ว

59 

ส านักเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการ
สอน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

28 มี.ค. – 
1 เม.ย. 59 

ประชุมจัดท าเกณฑ์การ
ประกวดและแข่งขันทักษะ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65 

โรงแรมทองธาราริ
เวอร์วิว กรุงเทพฯ 

 ศธ 
04005/ว

68 

ส านักเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการ
สอน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 
 

 วิจัยในชั้นเรียน 
ตาราง 4 การวิจัยในชั้นเรียน 
ล าดับ

ที ่
ภาคเรียน/ปี
การศึกษา 

ชื่องานวิจัย 

1 2/2558 
การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต   จังหวัด
ปทุมธานี 

 
 
 การเป็นวิทยากร/เผยแพร่ความรู้/กรรมการ 

ตาราง 5 การเป็นวิทยากร/แผยแพร่ความรู้/กรรมการ 
วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 
13 ส.ค. 
2558 

วิทยากรจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียน
หนองเสือวิทยาคม 

แก่งน้ าซับรีสอร์ท จ.
นครนายก 

โรงเรียนหนองเสือ
วิทยาคม จ.ปทุมธานี 

 

22 ส.ค. วิทยากรค่ายซ่อมและ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้  



 

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 
2558 ประกอบคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

29 ส.ค. 
2558 

วิทยากรค่ายภาพยนตร์
สั้น 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

 

14 พ.ย. 
2558 

กรรมการตัดสินการ
แข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
CMS ระดับชั้น ม.1-3 
การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 และ โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต 

 

19-20 ธ.ค. 
2558 

กรรมการตัดสินการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้น ม.4-6 การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

7 ก.พ. 2559 วิทยากรการอบรมค่าย
หุ่นยนต์ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

 

 
 
 
 



 

4. ความต้องการ สภาพปัญหา  เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
 4.1 ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไว้ในหมวดที่ 9
มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่
ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 4.2 สภาพทั่วไป/สภาพปัญหาของผู้เรียน 
 นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ส่วนใหญ่มีความพร้อมทั้งทางด้านการเรียนและทุน
ทรัพย์ มีการใช้และเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้เป็นเอย่างดี แต่อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะในบาง
ประเด็นและไม่รู้จักการบริหารเวลาในการเรียนและการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
 
 4.3 เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน(ระบุจุดประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาประกอบเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน) 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และ
ปลอดภัย 
 
5.  ผลการปฏิบัติงาน 

5.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน   
5.1.1 ภาคเรียนที่ 2/2558 
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .2542 หมวด 4                          

( ครูประเมินตนเอง) 
ตาราง 6  แสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

รายการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
(ระหว่าง เดือน พ.ย.-มี.ค.

พ.ศ.2559) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

 1.  รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา      
 2.  จัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยตนเอง      
 3.  จัดท า/หา สื่อประกอบการสอน      
 4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ 

     



 

รายการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
(ระหว่าง เดือน พ.ย.-มี.ค.

พ.ศ.2559) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

 5. จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความ
แตกต่างกันของผู้เรียน 

     

 6.  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา      
 7.  ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์      
 8.  ส่งเสริมกิจกรรมการท างานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม      
 9.  กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบและสร้าง 
      องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     

 10.  จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและ 
         ความต้องการของผู้เรียน 

     

 11.   สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน      
 12.   ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล 

     

 13.   สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง      
 14.   ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย      
 15.   ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง 

     

เฉลี่ย 4.67      
 

 สรุป  จากการประเมินตนเอง  พบว่า รายการปฏิบัติทีอ่ยู่ในระดับดีมาก 7 รายการ และระดับดี 8 
รายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 7  แสดงผลการประเมินการสอนของครู  (นักเรียนเป็นผู้ประเมิน) 
 

กิจกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/ร้อยละ 

ดี พอใช้ น้อย 
1. ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆมีความพร้อม) 
2. การจัดสภาพห้องเรียน……………………………………………….. 
3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย…………………………. 

92 
85 
78 

15 
15 
22 

- 
- 
- 

4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน…………………………. 
5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน……..……….… 
6. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ……………………………….. 
7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา……………….…………………. 
8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม…………………… 
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์……….. 
10. ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจากครู……………………… 
11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่สอน…………………. 
12. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี( เช่นการท างานกลุ่ม,โครงงาน,จับคู่ฯลฯ) 

79 
80 
77 
90 
88 
85 
91 
82 
84 

21 
20 
23 
10 
12 
15 
9 
18 
16 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอ่ืน ๆ  
14. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม…… 
15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ท างานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ 
16. ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน…………. 

89 
81 
84 
82 

11 
19 
16 
18 

- 
- 
- 
- 

17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า………………………… 
18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน………………………. 
19. ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม………………………………………….. 

75 
70 
88 

25 
30 
12 

- 
- 
- 

20. ครูตั้งใจสอน ให้ค าแนะน านักเรียนในการท ากิจกรรม……………… 
21. นักเรียนชอบเรียนวิชานี้……………………………………………… 
22. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้…………………………………………. 
23. นักเรียนน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้………………. 
24. ความรู้จากวิชานี้สามารถน าไปประกอบเป็นวิชาชีพได้……………… 
25. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข………………………………………… 

85 
86 
88 
80 
76 
89 

15 
14 
12 
20 
24 
11 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 สรุป  จากการประเมินตนเอง  พบว่า รายการปฏิบัติที่ 1. ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจาก
สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆมีความพร้อม) เป็นการปฏิบัติที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด และ ครูยอมรับความคิดของ
นักเรียนที่ต่างไปจากครู ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จาก
ห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ รองลงมาเป็นล าดับ   
 



 

5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
ตาราง 8  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 2) 

ที ่ รายวิชา ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคะแนน(คน) 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1 IPST-Microbox (ง20242) 203 38 38         

2 IPST-Microbox (ง20242) 204 38 38         

3 IPST-Microbox (ง20242) 205 38 36 1 1       

4 IPST-Microbox (ง20242) 206 38 38         

5 การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ (ง30240) 

403 34 34         

6 การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ (ง30240) 

404 33 33         

7 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(ง30241) 

405 40 38 2        

8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(ง30241) 

406 46 39 5 1     1  

9 การน าเสนอสื่อประสม  
(ง30243) 

501 32 14 2 6 5 1  1  3 

10 การน าเสนอสื่อประสม  
(ง30243) 

502 31 12 7 4 1 4    3 

11 การน าเสนอสื่อประสม  
(ง30243) 

505 46 34 4 3 3 1 1    

12 การน าเสนอสื่อประสม  
(ง30243) 

507 43 21 5 11 3 1 2    

13 การน าเสนอสื่อประสม  
(ง30243) 

508 38 15 12 8 3      

รวม          
      
 
 
 
 
 
      



 

ตารางท่ี 9  รายงานผลด้านการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น รายการแข่งขัน รางวัล ผู้ฝึกสอนรวม 

1 นายกฤตเมธ จันทร์เพ็ชร์ 
การสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

นางเบญจมาศ 
จุลวงษ ์

2 นายกฤษณะ มณฑาจรัส 

3 นายจีรเมธ กล่อมสิงห์ 
การเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

นางเบญจมาศ 
จุลวงษ ์

4 นายธีรวัฒน์ พุฒพัฒน์ 

 
 
5.3  ผลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  (เกณฑ์การประเมิน  : ใช้ความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก) 

 การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ปรากฏผลดังนี้  
1) งานหน้าที่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

    1. ครูที่ปรึกษา ม.508 
    2. เข้าแถว สวดมนต์ ไหว้พระ พร้อมกับนักเรียนที่หน้าห้องประจ าชั้นทุกเช้า 
    3. ติดตามภาระงาน สอบถามปัญหาด้านการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ 
     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาขึ้นอีก 

   
2)   งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    1. ให้ค าปรึกษากับนักเรียนประจ าชั้น 
    2. แนะน าการพัฒนาชิ้นงานบูรณาการด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอ์ 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ 
     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาขึ้นอีก 

 
 3)   งานบริหารทั่วไป 

    1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน 
    2. แนะน า ตักเตือนนักเรียนในด้านการแต่งกาย การใช้ค าพูด การอยู่ในห้องเรียน 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ 
     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาขึ้นอีก 

 
  4)   งานธุรการและแผนงาน 



 

    1. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี 
    2. เสนอโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ 
     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาขึ้นอีก 

  
 5)  งานกิจกรรมชุมนุม หุ่นยนต์ มีสมาชิก 25 คน 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ 
     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาขึ้นอีก 

  
 6)  งานกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บ าเพ็ญประโยชน์) 

  สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ 
     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาขึ้นอีก 

 7)  งานกิจกรรมคณะสีแดง  
      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ 
     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาขึ้นอีก 

 
6. คุณลักษณะตามมาตรฐาน ปรากฏผลดังนี้  
 
ด้านมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
ค าอธิบาย  ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท
การสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรโดยการ
วิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้านก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัด เจน ศึกษาและ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียนโดยการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

รายการที่ คุณลักษณะที่ตรวจสอบประเมิน 
ระดับปฏิบัติ บอกวิธีการ 
3 2 1 0 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง

 
 

 
 

  ศึกษา
หลักสูตร



 

รายการที่ คุณลักษณะที่ตรวจสอบประเมิน 
ระดับปฏิบัติ บอกวิธีการ 
3 2 1 0 

ประสงค์ 
7.1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตาม       
หลักสูตรสถานศึกษา 
7.1.2 สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน 
7.1.3 วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
 ผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม 
7.1.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงพึงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ออกแบบ
หน่วยการ
เรียนรู้และ
แผนการ
จัดการเรียนรู้
อิงมาตรฐาน 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
7.2.1 ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท าสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบ 
7.2.2 น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
7.2.3 จัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี แสดงถึงการแก้ปัญหา
หรือ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และ
สามารถชี้แนะ ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 
7.2.4 มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้นักเรียน
ท า
แบบสอบถา
ม SDQ  

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
7.3.1 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ โดยเลือกใช้วีธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
7.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ 
7.3.3 จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

    ออกแบบการ
จัดการเรียน
การสอน
ส าหรับแต่ละ
ห้องเรียนที่
แตกต่างกัน 
เช่น 
ห้องเรียน EP 
ห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

รายการที่ คุณลักษณะที่ตรวจสอบประเมิน 
ระดับปฏิบัติ บอกวิธีการ 
3 2 1 0 

ของผู้เรียนตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒนาการ 
ออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

GIFTED 
ห้องเรียน
ปกติ 

    
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท

และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
7.4.1 ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริบทของท้องถิ่นที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7.4.2 น าบริบทและภูมิปํญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะ
ของกิจกรรมการเรียนรู้ 
7.4.3 มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่าน 
กระบวนการศึกษาวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในเทคโนโลยี
ในการจัดการ
เรียนการ
สอน โดย
จัดการเรียน
การสอนใน
ห้องเรียน 
พร้อมกับ
แนะน าสื่อ
ออนไลน์
ต่างๆ  

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7.5.1 ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มี
คุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
จัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ 
7.5.2 วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณา
คะแนนพัฒนาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วางแผนการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 
โดยวัดและ
ประเมินผล
ตามสภาพ
จริง 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7.6.1 ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผู้เรียน 
รายบุคคล โดยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างท่ีดี รวมทั้งให้ค าแนะน า
ชี้แนะแก่ผู้อ่ืน 

  
 
 
 
 
 
 

  ให้ค าปรึกษา
ด้านการเรียน
กับนักเรียน 
เช่น การ
จัดท าผลงาน
บูรณาการ



 

รายการที่ คุณลักษณะที่ตรวจสอบประเมิน 
ระดับปฏิบัติ บอกวิธีการ 
3 2 1 0 

7.6.2 ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เท่าเทียมกัน 
7.6.3 รายงานผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ 

 
 
 

หรือโครงงาน 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
7.7.1 ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
7.7.2 ท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สามารถให้ค าแนะน า ชี้แนะแก่ผู้อ่ืนได้ 
7.2.3 น าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนา
ผู้เรียน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและมีการแก้ปัญหา และ/
หรือพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ท าการวิจัย
ในชั้นเรียน
ทุกภาคเรียน 
ภาคเรียนละ 
1 เรื่อง 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 
7.8.1 ครูมีคุณลักษณะและด าเนินการครบ 8 ข้อ และมี
ร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้  ประกอบด้วย 
1. การยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
2. การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ทั้งต่อ
ตนเองครอบครัว แลสังคม 
4. การพัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.  การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
7. การมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
8. การร่วมปกป้องและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ประพฤติ
ปฏิบัติตน
เป็น
แบบอย่างที่ดี
ทั้งทางด้าน
การแต่งกาย 
ค าพูด 
กิริยามารยา
ท 



 

รายการที่ คุณลักษณะที่ตรวจสอบประเมิน 
ระดับปฏิบัติ บอกวิธีการ 
3 2 1 0 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
7.9.1 ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระท่ีได้รับมอบหมายครบ 
ตามเวลาที่ก าหนดร้อย 100 
7.9.2 มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสตรูก าหนดและปรับปรุง/ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบ/ 
แบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าชี้แนะ แนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 
7.9.3 ส่งเสริมผู้เรียนจนได้รับรางวัลระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ตั้งใจสอน
นักเรียนทุก
คนอย่างเต็ม
ความสามาร
ถ ตรงเวลา 
และใช้เวลา
ให้คุ้มค่าที่สุด 

 
7. กิจกรรม/ผลงาน/ชิ้นงานเด่น (Best Practice) ที่มีความภาคภูมิใจและประทับใจ 
    ในปีการศึกษา 2558 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในผลงาน ดังนี้  
 1. การได้รับคัดเลือกเป็นครูดี-ครูเก่ง จังหวัดปทุมธานี ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ถอดประสบการณ์ครูดี ครูเก่ง โดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 2. การพัฒนานักเรียนและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 3. การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   จังหวัดปทุมธานี 
 
8. ความรู้สึก หรือคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูต่อนักเรียน มีดังนี้ 
 1. การได้รับผลตอบสนองจากนักเรียนเป็นชิ้นงานหรือผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 2. การได้เห็นนักเรียนทุกคนได้เลื่อนชั้น จบการศึกษา และมีที่เรียน ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการ 
 3. การที่นักเรียนให้ความไว้วางใจในการเข้ามาปรึกษา สอบถาม หรือขอค าแนะน า 
 
9. ในการปฏิบัติการสอนภาคเรียนนี้ได้คน้พบความรู้ใหม่ ดังนี้คือ 
 1) สื่อการสอน ได้แก่  
  1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบ Google Page 
  2. การพัฒนาเกมด้วย Unity3D และ HTML5 
 
 2)  วิธีการสอนที่พบว่าประสบผลส าเร็จมากท่ีสุดคือ  



 

  1. การสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการเรียน มากลั่นกรอง รวบยอด และสร้างเป็นผลงานของตนเองได้ 
 
 3)  ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่คือ  
  1. การใส่ใจให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้าหรือตามไม่ทัน
เพ่ือน 
  2. ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ครู ทั้งในด้านครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน 
 
 10. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   สิ่งที่ต้องแก้ไข(ปัญหา) คือ  
  - 
   สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อไป คือ  
  - การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบเกม ในรูปแบบออนไลน์ 

  เรื่องท่ีควรจะน าไปท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไปคือ  
- การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 
 
                                                                ลงชื่อ ....................................................... ผู้รายงาน 
                                                                              ( นายณัฐพล  บัวอุไร ) 
                                                                               ต าแหน่ง  ครู  คศ. 2 
      
 


