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บทที ่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อดาราทอง  สกุล เลิกการ 

      วุฒิการศึกษา 
           ปริญญาตรี.................   วชิาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา      จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
       ปริญญาโท................    วชิาเอก                                    จาก.................................... 
      อ่ืน ๆ ระบุ.................   วชิาเอก                                     จาก................................... 
 
1.2   ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
       1.2.1  การปฏิบัติงานการเรียนการสอน 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น 
จ านวน
ห้อง 

จ านวน
ชั่วโมง / 
สัปดาห์ 

1 ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 6 6 
2 ง31212 การใช้งาน Social Network  ม.4/2 1 2 
3 ง31252 โปรแกรมประมวลผล ม.4/5 1 3 
4 ง32244 โปรแกรมตารางค านวณ ม.5/5 1 3 
5 ง30217 โปรแกรมมัลติมิเดียเพ่ือการน าเสนอ ม.6/6 1 4 
6 - ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 1 1 
7 - ศาสตร์พระราชา ม.4 2 2 
8 - กิจกรรม Homeroom ม.4/5 1 1 
9 - อบรมจริยธรรม ม.4-ม.6 1 1 

รวม 14 23 
 
       1.2.2. การปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ที ่ งาน / กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 
1 งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 2 
2 งานธุรการวิชาการ 3 
3 งานสารสนเทศและเทคโนโลยี 8 
4 งานพิธีการ พิธีกร 2 
 รวม 15 



บทที่ 2 

ผลการประเมิน 

ตอนที่ 1. คุณภาพของ ผู้เรียน 

1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ หลักฐานหรือร่องรอยที่
สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่  

- รายการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-3 ได้เหรียญเงิน งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติจังหวัดสุโขทัย ปี
การศึกษา 2562 

- รายการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6  ได้เหรียญทองแดง งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 
2562 
 

แผนปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาผู้เรียนได้แก่  
- ส่งเสริมและฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนได้รับรางวัล และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ให้แก่รุ่น

น้องได้ต่อไป 
- เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม (SEZ) ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
- ใช้เทคโนโลยี Google for education และOffice 365 ในการจัดการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียน

เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
- พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีพ รายวิชารู้เท่าทันเทคโนโลยี (Digital Disruptor) ให้ผู้เรียน

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

1.2 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ หลักฐานหรือ
ร่องรอยที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่  
      - กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนศาสตร์
พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า 
    - การบันทึกเวลาเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ใน Google classroom และ Edmodo 
     - แบบบันทึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 - การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน 

แผนปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้แก่ 



- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียน
ศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างข้อตกลงในการเรียนการสอนร่วมกันในชั้นเรียน เน้นการท า
กิจกรรมร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมโฮมรูม 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักและหวงแหน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชน 
 
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ หลักฐาน
หรือร่องรอยที่สนับสนุนผลการประเมินได้แก่  

- การใช้เทคโนโลยี Google for application และ Office 365 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียน         การสอน ได้แก่ - Google Classroom (ห้องเรียนออนไลน์) 

- Microsoft them (ห้องเรียนออนไลน์) 
- Google site (เว็บไซต์ครู)  
- Google Drive (พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร) 
- Google Form (การสอบแบบ online) 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการลงมือท า การออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 - วัดและประเมินผลโดยใช้การสอบแบบ Ex-Cham 
 

แผนปฏิบัติการยกระดับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้แก่  
-  หลักฐานหรือร่องรอยที่สนับสนุนผลการประเมินได้แก่ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี Google for 

education คือผู้ เรียนสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้Google Drive สามารถท างานด้านเอกสารผ่าน 
Google Doc สามารถสืบค้นข้อมูลและศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม จากGoogle Site ของครู และสามารถส่งงาน
แบบออนไลน์ โดยใช้Google Classroom นอกจากนั้นผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยผ่าน Line Group และกลุ่มFacebook 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนแบบShot Coust โดยผ่านระบบออนไลน์ 
- พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมที่หลากหลาย เพ่ือลดความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อ

ลดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปต่อ

ยอดในระดับที่สูงขึ้น และต่อยอดต่อสู่การประกอบอาชีพ 
บทที่ 3 



สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผล 

  1.1. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  1.2. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  1.3. ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 2. อภิปรายผล 
2.1. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้

เพราะว่ามีการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี และ
Digital flash form จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่ออย่างเต็มรูปแบบ 
  2.2. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้
เพราะว่า โรงเรียนได้น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ยืดหยุ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักและหวงแหน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชน มีระบบสารสนเทศส าหรับครู และนักเรียน ที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
งานและสามารถรายงานผลตรวจสอบได้ 
  2.3. ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ทั้งนี้เพราะว่า ครูใช้ Google For Education ในการจัดการเรียนโดย ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้จาก สื่อและ
นวัตกรรมทีห่ลากหลาย และสามารถออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการวัดและ
ประเมินผลโดยการสอนแบบ E-Examination 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1. ควรส ารวจความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน เพ่ือจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนได้
ต่อไป 
 3.2. ควรเน้นการท างานด้วยกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
 3.3. ควรพัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0   

 



 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

  

การพัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-3 ได้เหรียญเงิน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 



การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6  ได้เหรียญทองแดง งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 

 

  



 

 
 



 

 

 

 

  

คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้เรียน 



 

 

  

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

 





 


