
ใบสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น 
     เนื่องในโอกาสวันครู ประจ าปี 2556 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. ประวัติส่วนตัว 
   ชื่อ นางพิลัดดา นามสกุล แก้วณรงค์ อายุ ……………. ปี 
   ต าแหน่งปัจจุบัน ครู โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร หมู่ 3 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา 
   ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง ............ครูผู้ช่วย 
   .......คร ู
   ............พนักงานราชการ 
   ............ครอัูตราจ้าง 

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รวม  7 ปี  1 เดือน 
-ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าไม่เคยกระท าผิดวินัยมาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทาง
วินัยหรือคดีความของศาล 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบสอน ดังนี้ 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 มีค่าเฉลี่ย 2.99 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 มีค่าเฉลี่ย 2.99 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มีค่าเฉลี่ย 2.79 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มีค่าเฉลี่ย 2.78 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มีค่าเฉลี่ย 2.76 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 มีค่าเฉลี่ย 3.16 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 มีค่าเฉลี่ย 3.08 
 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 มีค่าเฉลี่ย 3.12 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มีค่าเฉลี่ย 2.85 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 มีค่าเฉลี่ย 2.98 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 มีค่าเฉลี่ย 2.87 
 วิชาสุขศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีค่าเฉลี่ย 3.60 
 วิชาสุขศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 มีค่าเฉลี่ย 3.38 
 วิชาสุขศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีค่าเฉลี่ย 3.10 
 
2 พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม ตลอดจนผลงานที่เกิดข้ึน
เชิงประจักษ์ 
 
2.1 การครองตน ดังนี้ 
 1. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ  



 ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายหรือ
ครอบครัวอย่างตั้งใจเต็มก าลังความสามารถ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค ให้ได้รับความส าเร็จ
ด้วยตนเองสังเกตได้จากการตั้งใจท างานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่าต้องทุ่มเวลาให้กับงาน
ราชการการมากกว่าเวลาท าการข้าพเจ้าก็ยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้งานออกมาดีและเหมาะสม 
ถูกต้องและสมบูรณ์แบบตามที่ต้องการ หรือการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้าที่ส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดไว้ทุกอย่าง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ รถจัก
ยานยนต์ ปฏิบัติตนตามกฎจราจร ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลโดยทั่วไป เป็น
แบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ พูดจาไพเราะ มีมารยาทดี การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทสะ 
เป็นแบบอย่างความมีน้ าใจ การเสียสละ มีความประพฤติที่ ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ตรงต่อ
เวลามาปฏิบัติงานแต่เช้าทุกวันไม่เคยหนีราชการ ไม่เคยขาดราชการและไม่เคยได้รับโทษทางวินัยและโทษ
ทางกฎหมาย 
 3. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามศีล 5 ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุขมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลอืบริจาคทรัพย์ให้กับทางราชการและงาน
ส่วนรวมเป็นประจ า เช่น บริจาคเงินช่วยเหลืองานบุญต่าง ๆ บริจาคเงินให้กับองค์กรหรือมูลนิธิ บริจาค
เสื้อผ้าให้ผู้ด้อยโอกาส มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืนมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคล
อ่ืน ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การน านักเรียนไปท าสาธารณกุศลแต่สถานที่
ปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชา วนัออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ การท าบุญตักบาตรอย่างสม่ าเสมอ 2 สัปดาห์/
ครั้งตามความสะดวก 
 4. มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการพัฒนางานวิชาการ 
 ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เช่น  
 - ท าหน้าเป็นวิทยากรในการอบรมโปรแกรมObeclib โครงการห้องสมุด 3 ดีให้กับคณะครูและ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  
 -คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยโอนและโรงเรียนบ้านคลองต่อ(ทวีรัตน์อุปถัมภ์)ศึกษาดูงานห้องสมุด
โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร ซึ่งข้าพเจ้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการลงทะเบียนและการใช้งานห้องสมุด
ออนไลน์ 
 - การใหค้ าปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ครูที่รับผิดชอบโครงการห้องสมุดออนไลน์ 
 - การเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในงานวิชาการระดับเครือข่ายที่ 7 ณ 
โรงเรียนวัดรัตนวราราม  
 - การเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการส่งเสริมให้นักเรียนเผยแพร่
ผลงานเกี่ยวกับการท าหนังสือสามมิติในการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 62 จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารระดับสูง ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี และคณะครู ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง 
 - การให้ค าแนะน าในด้านการท างานแก่ครูที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ ๆ ในโรงเรียน เช่น นางสาวจริยา 
หมัดอะด้ า นางสาวปิยณิชา ชูรักษ์ เป็นต้น 



 - การรับหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์การท างาน การจัดการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาฝึกสอนคือ นางสาวกาญจนา  ปราบณรงค์ 
 -การเผยแพร่บทความทางการศึกษาหรือโครงการส่งเสริมนิสัยรักการการอ่านผ่านเว็บไซด์ 
www.sirikanya111.wordpress.com ให้กับผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 -การเผยแพร่ผลงานเป็นไฟล์วีดิโอผ่านwww.youtube.com ดังนี้  
 นักเรียนท าบันทึกการอ่าน www.youtube.com/watch?v=cOpsaXeTywY        
 กิจกรรมตะกร้าเคลื่อนที่ http://www.youtube.com/watch?v=tnk5_rlZydM 
 แนะน าห้องสมุดhttp://www.youtube.com/watch?v=z4F4SDgfNBw 
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียนป.3 http://www.youtube.com/watch?v=fVZUhWDktm4 
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา http://www.youtube.com/watch?v=Zm0iOXfaGls 
 
2.2 การครองคน 
 1. การท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้
ความร่วมมือ สังเกตได้จากการมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ผู้บังคับบัญชา ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานให้เกียรติและยกย่องเพ่ือนร่วมงาน เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีทัศนคติท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไปให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่มรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามีอารมณ์และ
จิตใจดี ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยการท าหน้าที่ประธานคอยดูแลการท างานประสานงานต่าง ๆ 
ตามค าสั่งของโรงเรียนซึ่งได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดี 
 2. มุ่งม่ันจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้าพเจ้าดูแลนักเรียนตามหน้าที่ของครูที่พึงมีต่อลูกศิษย์ หากนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้ไม่สบายข้าพเจ้าจะ
เอาใจใส่สอบถามสารทุกข์สม่ าเสมอให้ยาเพ่ือบรรเทาอาการป่วยและให้นักเรียนพักผ่อนตามสถานการณ์ 
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนสม่ าเสมอเพ่ือทราบถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างแท้จริง หาก
นักเรียนคนใดฐานะทางบ้านยากจนหรือมีเรื่องที่ควรให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็จะปฏิบัติทันที  
 3.  มุ่งม่ันท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีในวันแต่แห่งชาติ ณ ศาลาที่ว่าการอ าเภอ
หาดใหญ่ หรือ การน านักเรียนการท าความสะอาดวัดรัตภูมิธรรมมาวาสเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
การท าบุญวันสารท 
 
2.3การครองงาน 
 1.มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละจนงานประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 - ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  
 - ศึกษาเพ่ิมเติมในด้านวิชาชีพระดับมหาบัณฑิตเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน มีความตั้งใจที่จะ
ศึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือน าความรู้ด้านการวิจัยมาแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

http://www.sirikanya111.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=cOpsaXeTywY
http://www.youtube.com/watch?v=tnk5_rlZydM
http://www.youtube.com/watch?v=fVZUhWDktm4


 -  สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ สังเกตได้จากการสอน และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุม่สาระการเรียนเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  ข้าพเจ้าตั้งใจสอนนักเรียนมุ่งม่ันประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่นักเรียน ปรับปรุงเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนวิชาสุข
ศึกษาปีการศึกษา 2554 เป็นปีแรก จนประสบความส าเร็จผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-net) ท าให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ระดับโรงเรียนร้อยละ 65.14 
สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2553 
ได้คะแนนร้อยละ 54.15 ท าให้ผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.99  
 2.การลากิจส่วนตัวไม่เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
 ข้าพเจ้าลากิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 จ านวน 3 ครั้ง 4 วัน และตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบันไม่มีการลา 
 3. ท าการสอนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไม่น้อยกว่า 20 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการสอนดังนี้ 
  วิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  
  วิชาสุขศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
  วิชาความเรียงขั้นสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  
  ชมรมบรรณารักษ์น้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ลูกเสือ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
   รวม  20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   
 4. จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและมีร่องรอยหลักฐาน 
 - ข้าพเจ้าคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ น านวัตกรรมเหล่ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนสังเกตได้จาก คิดออกแบบการเรียนรู้ คิดศึกษาวิธีการสอนอย่างหลากหลาย มีความสามารถ
ในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจโดยใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย
ออนไลน์เข้ามามีส่วนช่วยในการด้านการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ที่ข้าพเจ้าได้จัดท าขึ้น เอง ชื่อเว็บไซด์ 
“สาระน่ารู้กับครูพิลัดดา” www.sirikanya111.wordpress.com ผลจากการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เว็บบล็อก ท าให้นักเรียนมีความสนใจและชอบ สังเกตได้จากการโพสข้อความแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน  โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานส่ง อี เมล์มาให้ครูที่ 
piladda75st@yahoo.com หรือ sirikanya111@gmail.com เมื่อครูตรวจผลงานนักเรียนคนใดที่ดีจึงน า
ผลงานของนักเรียนไปเผยแพร่ในเว็บไซด์ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยาก
เรียน  
 - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการท างานหรือการสืบค้นข้อมูลเป็นกลุ่มพูดการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูคอยให้ค าแนะน า 
 
2.4 มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 1. ผลงานนักเรียนที่รับผิดชอบได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและหรือด้านวิชาการในระดับต่าง ๆ  
 ข้าพเจ้าฝึกฝนทักษะคอมพิวเตอร์ทางด้านกราฟิกเพ่ือส่งนักเรียนเข้าแข่งข้ันต่าง ๆ ดังนี้ 

- ด.ญ.นันทิกาญจน์ สุขขวัญ ผ่านการคัดเลือกการวาดภาพกราฟิกงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 
2554 จากมหาวิทยาสงขลานครินทร์ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง 

- ด.ญ.ศิริภัสสร ปฐมนุพงศ์และด.ญ.อักษราภัค มานะช านิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันใน
กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ในการแข่งขันคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ประจ าปี 2554 

- ด.ญ.นันทิกาญจน์ สุขขวัญและด.ญ.ภานุมาส อินทสระ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การ
แข่งขันในกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป. 1-3 ในการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

2.ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน 
-ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ประจ าปีการศึกษา 2554 
-โครงการห้องสมุด 3 ดี ไดร้ับโล่ยอดเยี่ยม โรงเรียนประถมขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555 
-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้รับโล่โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประถมขนาดใหญ่ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
-ได้รับโล่ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2555 
-ฝึกฝนนักเรียนจนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2554 ได้แก่ 

ด.ญ.อาทิติ สิงหะโรทัย  
-ฝึกฝนนักเรียนจนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้แก่ 

ด.ญ.บุญฑริกา วิจะสิกะ 
 

2.5 การจัดชั้นเรียน  
 1. จัดชั้นเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 สร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน 
มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติพร้อมที่จะประพฤติตนเป็นคนดี ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดค้นหาเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียน 
ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากต าราหรือค าบอกเล่าอย่างเดียว สร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน มีการ
ประเมินผลตลอดเวลา โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การซักถาม และการทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2. ติดตามพฤติกรรมนักเรียนและแก้ไขสถานการณ์ได้เหมาะสม 
 ข้าพเจ้าเป็นครูประจ าวิชา จึงสอนนักเรียนเกือบทุกระดับชั้น จึงท าให้ทราบพฤติกรรมของนักเรียน
เป็นส่วนใหญ่ และถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ใช่เป็นนักเรียนประจ าชั้นก็ตามแต่ข้าพเจ้าจะดูแลเอาใจใส่นักเรียน
คอยอบรมสั่งสอนนักเรียนห้องใดที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมสม่ าเสมอ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 
2/3 จะปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน หรือพฤติกรรมของนักเรียนห้อง ป. 5/3 เป็นต้น 
 3.สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 



 ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปลี่ยนสถานที่ในการเรียนนอกเหนือจากห้องเรียนโดยลด
ความจ าเจจากในห้องเรียน โดยการน านักเรียนมาศึกษาหาความรู้จากห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ การ
ทดลองวิทยาศาสตร์บริเวณใต้ต้นไม้ ท าให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ มีความคิด
สร้างสรรค ์
 4. มีทักษะในการดึงความสนใจของนักเรียน 
 ข้าพเจ้าได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้กับวิชาที่เป็นทฤษฎีท าให้น่าเรียนยิ่งขึ้น เน้นทักษะการปฏิบัติการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนการ
ซักถามข้อสงสัยจากเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
 5.จัดสถานที่อ านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 ข้าพเจ้าได้จัดห้องสมุดเพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การ
ค้นหาข้อมูลของบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน สะอาด มีความเป็นระเบียบน่าดูน่ามอง โดยการจัดเป็นมุม
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมผู้เข้าใจบริการก็รู้สึกดีมีความสุขเสมอเม่ือเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 6.จัดสื่อ อุปกรณ์สอดคล้องกับกิจกรรม 
 ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมสื่อต่าง ๆโดยการจัดมุม ICT ในห้องสมุด เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอนไม่ว่าจะเป็นความสะดวกเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี นักเรียนหรือบุคลากรภายใน
โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มุมสบาย มีของเล่นและโทรทัศน์เพ่ือให้นักเรียนได้ผ่อนคลายพักผ่อน
สมอง  
 การจัดท าสื่อ CAI เกี่ยวกับปุ่ม ๆ ต่างให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 เพ่ือใช้ประกอบด้านการ
เรียนการสอนหรือการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับวิชาคอมพิวเตอร์ 
 7. จัดแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและความสนใจของผู้เรียน 
 นอกจากข้าพเจ้าจะรับผิดชอบงานห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว สถานที่อ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนก็มีการใช้เพื่อการจัดกิจกรรมแรลลี่รักการอ่านทุกกลุ่มสาระฯ 
 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากเว็บไซต์ที่ครูจัดท าขึ้น www.sirikanya111.wordpress.com โดยนักเรียน
สามารถหาความรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลาเมื่อนักเรียนต้องการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ครูมอบหมายให้ผ่าน
ออนไลน์  
 การจัดท าFanpageห้องสมุดโรงเรียนบ้านก าแพงเพชรโดยนักเรียนสามารถเข้ากลุ่มห้องสมุดโรงเรียน
บ้านก าแพงเพชรเพื่อดูการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ตามความสะดวก 
 8. ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและฝึกการท างานร่วมกัน 
 ข้าพเจ้าสอนชมรมบรรณารักษ์น้อย ได้อบรมสั่งสอน สาธิตการดูแลและมอบหมายให้นักเรียนช่วยกัน
รักษาทรัพยากรภายในห้องสมุดตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียนท าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่
เสมอ  
2.6 การวัดผลประเมินผล 
1.มีการศึกษาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านการจัดชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
 ข้าพเจ้าจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรียนจากการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และการใช้เครื่องมือตามความเหมาะสมท าให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
2. การใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 
 ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการวัดจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกต่าง ๆ อย่างหลากหลายตาม
กระบวนการเรียนการสอนแต่ละเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมโดยระบุไว้ในแผนการสอนอย่างชัดเจน 

http://www.sirikanya111.wordpress.com/


3. น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดชั้นเรียน 
 ข้าพเจ้าได้น าผลการประเมินมาช่วยในการจัดชั้นเรียนการท ากิจกรรมกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย นอกเหนือจากนี้ก็น าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมาจัดกิจกรรมแรลลี่รักการอ่านโดยการ
แบ่งกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ป.1-6 โดยการคละนักเรียนเก่ง อ่อน ปานกลางภายในกลุ่มเดียวกันได้อย่างลงตัว
และเหมาะสมท าให้ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
4.เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดชั้นเรียน 
 ข้าพเจ้าเผยแพร่ผลงานนักเรียนผ่านออนไลน์ เช่นการน าผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับชั้น 
ป. 3 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวที่สร้างโดยโปรแกรมpowerpoint และการน าเสนอผลงาน
นักเรียนชั้นป. 6 เพ่ือเผยแพร่หรือเป็นแบบอย่างแก่วงการศึกษาต่อไป 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าน าเสนอมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 
     
 
     ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับการคัดเลือก 
      (นางพิลัดดา  แก้วณรงค์) 
        วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
ค ารับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 ข้าพเจ้า นายวิพัฒน์  ภัควนิตย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าแพงเพชร  
ขอรับรองว่าข้อความที่  นางพิลัดดา  แก้วณรงค์ ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านก าแพงเพชร ได้ให้ไว้เป็นความ
จริงทุกประการ 
 
     ลงชื่อ........................................................ 
      (นายวิพัฒน์ ภัควนิตย์) 
        วันที่........... เดือน....................... พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการท างาน 

รับโล่ครูรักการอ่านยอดเยี่ยมจาก ผอ.สพป.สข 2 

น าเสนอรักการอ่านบ้านก าแพงเพชรแก่ท่านเลขาฯ ดร.ชินภทัร ภมิูรัตน 



 
 
 

 
 
 
 
 วิทยากรโปรแกรมห้องสมุด(Obeclib) 

ด.ญ.บุญฑริกา วิจะสกิะรับโล่นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม 



 
 
 

 
 
 
 

 

โรงเรียนบ้านคลองต่อ(ทวีรัตน์อุปถมัภ์)ศึกษาดูงานห้องสมุดไอซีท ี

โรงเรียนบ้านคลองต่อ(ทวีรัตน์อุปถมัภ์)ศึกษาห้องสมุดไอซที ี

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะระดับเขต 



 
 
 
 
 
 
 

 

น านักเรียนไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

เยี่ยมบ้านนักเรียน 


