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การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

1 นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ (ผู้ขอรับการประเมิน)
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3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วันเกิด

ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ภูมิล าเนา

16 พฤษภาคม 2562
ต าแหน่งเลขที่ abcde

บรรจุรับราชการ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม



ข้อมูลด้านการศึกษา

สาขา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
- เกียรตินิยมอันดับ 1

ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณะครุศาสตร์ (5 ปี)

วันที่ส าเร็จการศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2561



ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ภาคเรียนที่ 2/2562 สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3
จ านวน 31 คาบ/สัปดาห์ 
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ จ านวน 1 ชั่วโมง

ภาระงานในด้านการสอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม วิชาการ นักเรียนชั้น ม.3



ภาระงานพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานสารสนเทศโรงเรียน ท าหน้าท่ีดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน



ด้านการปฏิบัติตน



1.วินัยและการรักษาวินัย

การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ต่อผู้เรียน
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ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด



1.วินัยและการรักษาวินัย

ครอบครัวธัญบุรี
มีความสุขในการท างานร่วมกับ

เพื่อนร่วมวิชาชีพ
ให้ค าปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนด้วยความเต็มใจ

ข้าพเจ้ารักในครอบครัวธัญบุรี แสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลอื่น ๆ  ด้วยความเต็มใจ



1.วินัยและการรักษาวินัย

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า

การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวในตอนเช้าพร้อมทั้งร้องเพลงชาติ

ด้วยความภาคภูมิใจ



1.วินัยและการรักษาวินัย

แต่งชุดราชการถูกระเบียบ แต่งชุดปกติขาวถูกระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ม.3ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียน การอยู่เวรยาม

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของความเป็นข้าราชการและประพฤติตนตามกฏระเบียบ

หลักเกณฑ์การเป็นข้าราชการครู



1.วินัยและการรักษาวินัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท าเรื่องขอยกเว้นการคดัเลือกทหารกองเกิน

ปฏิบัติตนตามกฎหมาย อยู่บนความถูกต้อง



2. คุณธรรมจริยธรรม

เข้าวัดร่วมท าบุญ  ตักบาตรอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ การตักบาตรในตอนเช้า เข้าวัดท าบุญอย่างสม่ าเสมอ



2. คุณธรรมจริยธรรม

เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรยีน
วันที่ 31/01/2563

ร่วมกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตรและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันที่ 05/12/2562 บริเวณลานโดม

ข้าพเจ้าเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน 
และส่วนของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงจารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติ



2. คุณธรรมจริยธรรม

แก้ปัญหาอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน แก้ปัญหาการใช้งานด้านสญัญาณอินเทอร์เนต็

การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะในการแก้ปัญหาอุปกรณ์ในส านักงานเช่น เครื่องพิมพ์ การติดตั้งโปรแกรม 



2. คุณธรรมจริยธรรม

ช่วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ในการออกแบบกราฟิก วาดภาพการ์ตูนเป็นของที่ระลึกในนามครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ปกรายงานให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้น าไปแก้ไข

ช่วยงานอาคารสถานที่ในการออกแบบ

ท าเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณ

อาสาวาดภาพการ์ตูนเป็นของทีร่ะลึกใหค้รูที่

จะเกษียณในปีนี้
เผยแพร่ปกรายงานให้เพือ่ร่วมวิชาชีพได้น าไปแก้ไข



2. คุณธรรมจริยธรรม

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต”



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

เข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอ
ผ่านการอบรมการทดสอบ

หลักสูตรกรรมการคุมสอบ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

เข้าร่วมการอบรมในการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน อย่างต่อเนื่อง ศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงวิทยาการ ศึกษา
บริบทของโรงเรียน และมีการรายงานการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าพเจ้ามุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยการคอยเป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

สอนนักเรียนด้วยความมุ่งมั่น
ครูผู้ควบคุมทีม เข้าแข่งขันระดับชาติในรายการ

หุ่นยนต์ผสม ม.ปลาย ได้ที่ 8 เหรียญทอง

นักเรียนผ่านเข้า สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 
วันที่ 13/02/2563



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอเช่นการเข้าร่วม

รับฟังการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อ

ร่วมรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้บบ Coding
เข้าร่วมรับฟังการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณโ์รคติดต่อ

วันที่ 30/04/2563



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

มีความรักความเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริม ให้ผู้เรียนทุกคน ด้วยความเสมอภาค เช่นการร่วมกิจกรรมวันปีใหม่กับ

นักเรียนในความดูแล การออกบัตรใหม่ให้นักเรียนเมื่อบัตรมีปัญหา การแก้ปัญหาเรื่องรหัสอีเมลให้นักเรียน

จัดกิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่

โดยจัดวันที่ 10/01/2563
ออกบัตร แก้ปัญหาบัตรนักเรียนใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลให้นกัเรียนเมื่อมีปัญหา



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

ฟังเพลงได้ในระหว่างท างาน เล่นเกมได้ในบ้างครั้งเมื่อนักเรียนท างานเสรจ็เรียบร้อย

การไม่ปฏิบัติตนเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียน โดยการรับฟังความต้องการของนักเรียนโดยใช้เหตุและผล เช่นบ้างกิจกรรม

นักเรียนสามารถที่จะฟังเพลงพร้อมกับท างานไปด้วยและหากเมื่องานเสร็จสมบูรณ์สามารถเล่นเกมเพื่อผ่อนคลาย



การท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเช่นกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมฝึกซ้อม

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 การเตรียมสถานที่ในการเป็นสนามแข่งขัน

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

พานักเรียนเข้าแข่งศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ 69 ค าสั่งการแต่งตั้งศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ค าสั่งกีฬาภายใน วันที่ 21-22/11/2562
จัดเตรียมบอร์ดส าหรับแสดงคะแนนกีฬา

แต่ละประเภท



การท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

ออกค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือ

วันที่ 20-22/01/2563 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา

ร่วมการแสดงกับคณะครู
วันที่ 20-22/01/2563 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา

ค าสั่งการออกค่ายพักแรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตรายของฝุ่น PM 2.5 และดึงค่าฝุ่นจากเครื่องวัดฝุ่นมาแสดง

บนเว็บไซต์ของโรงเรียน

ออกแบบรูปภาพเกี่ยวกับโทษของฝุ่น PM2.5 และวิธีการเขา้ไปเชค็ค่า

ฝุ่นบริเวณภายในโรงเรียน
เช็คค่าฝุน่ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ผู้เรียนในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรยีนเพื่อใหน้ักเรียนมาใช้สิทธิ์ในการ

เลือกตั้งตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน

น านักเรียนในความดูแลเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง

คณะกรรมการนักเรยีนวันที่ 13/02/2563



4. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใช้แบบทดสอบแบบออนไลน์ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการเก็บและส่งข้อมูลใช้ Line ติดต่อผู้ปกครองนักเรียน

ข้าพเจ้ายึดหลัก ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายใน

ห้องเรียน มาประยุต์ใช้กับงานที่รับมอบหมาย มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง



4. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5. จิตวิญญาณความเป็นครู
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ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ผลการประเมินการสอนจากนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 หัวข้อการเข้าสอนตรงเวลา



5. จิตวิญญาณความเป็นครู

ค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในหอ้งเรียนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เนน้นักเรยีนได้ลงมือท า

การตระหนักในความรู้และทักษะท่ีถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดี ๆ ให้กับผู้เรียน เช่นการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เน้น  

ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและข้าพเจ้าจะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ น ามาประยุกต์ใช้ภายในห้องเรียน



5. จิตวิญญาณความเป็นครู

บรรยากาศในชั้นเรียน ใช้โปรแกรมสุ่มชื่อนักเรียนอัตโนมัติ
จ่ายยาให้กับนักเรียนที่ไม่สบายในช่วงเข้า

ค่ายลูกเสือ วันที่ 20-22/01/2563
คอยช่วยเหลือนักเรียนฝึกซ้อม

แข่งทักษะทางวิชาการ

ข้าพเจ้าสร้างความเสมอภาคให้ผู้เรียนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ครบทุกคน และช่วยเหลือ

ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ตามความสนใจ หรือความตั้งใจ และเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนได้ตลอดเวลา



5. จิตวิญญาณความเป็นครู

ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ จ าลองห้องเรียนเป็นห้องท างาน จัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

การจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  



6. จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

สอนนักเรียนด้วยความรัก มีความภูมใจในวิชาชีพ
เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันที่ 04/12/2562

พิธีอัญเชิญรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒

การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู ข้าพเจ้ารักในการสอนนักเรียนมีความภูมิใจในวิชาชีพครู 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ



6. จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

เว็บไซต์ “KRU ไวฒิชุด” เผยแพร่สื่อการสอน พรอ้มวิธีการสอน บทความให้ความรู้เก่ียวกับด้านการศึกษา

ข้าพเจ้ามุ่งมั่น ทุ่มทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ โดยการสร้างห้องเรียน

กลับด้าน เพื่อเป็นช่องทางใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการเผยแพร่สื่อการสอนและบทความต่าง ๆ 

ถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงานและสังคม



6. จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

แต่งกายเรียบร้อยทุกวันก่อนออกจาก
ห้องพัก

กรรมการคุมสอบ o-net เป็นการแต่งกายเมื่อ
ท ากิจกรรมวิชาการนอกโรงเรียน แต่งกายเมื่ออยู่นอกโรงเรียน

ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพในการแต่งกายที่ถูกระเบียบ รวมกันสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพ



6. จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

เป็นวิทยากรอบรมการใช้บริการ g-suites
จัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2563 ณ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เขียนบทความ

ข้าพเจ้าเป็นวิทยากรอบรมการใช้บริการ g-suites ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แก่
ครูที่ให้ความสนใจ และเขียนบทความเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เขียนบทความ



ด้านการปฏิบัติงาน



1. การจัดการเรียนการสอน

ศึกษาตัวชี้วัดของรายวิชาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ประชุมร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้น าน ามาใช้จัดท ารายวิชา   

และออกแบบหน่วยการเรียนรู้



1. การจัดการเรียนการสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 2563

จากความร่วมมือของคุณครู เราจึงได้โครงสร้างหลักสูตร 2563 ที่มีความเป็นปัจจุบัน



1. การจัดการเรียนการสอน

บอร์ด kidbrightแผนการจัดการเรียนรู้ ว21222

ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประยุกต์กับการใช้ บอร์ด Kidbright เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

ในการคิดวิเคราะห์ในการเขียนโปรแกรม



1. การจัดการเรียนการสอน

จัดการชั้นเรียนด้วย classroom จัดการเรียนรู้แบบระดมความคิด การเรียนรู้แบบจ าลองการท างานจริงน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในชั้นเรยีน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยเลือกใช้ google classroom ในการบริหาร

จัดการชั้นเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ



1. การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนรู้แบบ Mind mapping ประยุกต์การเขียนโปรแกรมกับวิชาคณิตฯ เขียนโปรแกรมตามเรื่องที่สนใจจ าลองบรรยากาศการท างานแบบจริง

กิจกรรมภายในห้องเรียนเน้นการเรี่ยนรู้แบบลงมือปฏิบัติ จ าลองห้องเรียนให้เป็นเสมือนสถานที่ท างานจริง 



1. การจัดการเรียนการสอน

สื่อจากเว็บไซต์ สื่อแบบสามมิติ SCRATCHห้องเรียนกลับด้าน

ใช้สื่อการสอนจากเว็บไซต์ www.wuttichaiteacher.online เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยสื่อ

การสอนต่าง ๆ เช่น สื่อการสอนในรูปแบบ โค้ดค าสั่ง วิดีโอ บทความ และอื่นๆ

http://www.wuttichaiteacher.online/


1. การจัดการเรียนการสอน

สอบโดยใช้แบบทดสอบ สอบโดยการน าเสนอหน้าชัน้เรียน สอบปฏิบัติสอบโดยการท างานกลุ่ม

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย



1. การจัดการเรียนการสอน
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1. การจัดการเรียนการสอน

วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.3
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2. การบริหารจัดการชั้นเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ บรรยากาศในเวลาเรียน จัดบอร์ดความรู้
นักเรียนให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมภายในชั้นเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย โดยให้ผู้เรียนท างานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่ม



2. การบริหารจัดการชั้นเรียน

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล การศึกษารายกรณี (case study) ให้ค าปรึกษานักเรียนให้ค าปรึกษาผู้ปกครองนักเรียน

การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีการจัดท าแบบรายงานการประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ, CASE STUDY



2. การบริหารจัดการชั้นเรียน

แนะน าระเบียบการสอบ เก็บขยะ ตามจุดต่าง ๆ เวรท าความสะอาดห้องเรยีน

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม



3.การพัฒนาตนเอง

อบรมหุ่นยนต์ 27/01/2563

ณ ศูนย์อบรม เจ พาร์ค

ผ่านการทดสอบ หลักสูตรกรรมการคุม
สอบ ระดับ 1 สทศ.

อบรมการใช้โปรแกรมจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 15/05/2563

ผ่านการประเมินทักษะด้าน ดิจิทัล

Digital Literacy 26/02/2563

ศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอก

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง



3.การพัฒนาตนเอง

ประชุมกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
รายงานนิเทศการสอน 

ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการจัดกิจกรรม

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนมุมมอง เทคนิคการสอน การประชุมงาน

เพจ facebook

ชื่อว่า ชุมชน Wuttichai



4. การท างานเป็นทีม

ติดตั้งป้ายสรุปคะแนนกิจกรรม

กีฬาสีนักเรียน 21/11/2562

ประชุมกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์
ศิลปหัตถกรรม 10/11/2562

การนิเทศการสอน

ภาคเรียนที่ 2/2562

ประชุมการเตรียม

การประเมินครูผู้ช่วย

การท างานเป็นทีมยึดหลักความเข้าใจซึ่งกันและกัน การร่วมด้วยช่วยกัน ความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล การ
แบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 



4. การท างานเป็นทีม

นิเทศน์การสอน อบรมเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ สร้างชุมชนออนไลนเ์พื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อ  การถ่ายทอดความรู้ การท า PLC



5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์ห้องสมุด จัดการบัญชีอีเมล์ผลิตสื่อต่าง ๆออกแบบแล้วปริ้นบัตร

มีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

ระบบแสดงผลการเรียน ระบบรับสมัครนักเรียน ประกาศผลการสอบ



5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

ออกแบบแผนที่โรงเรียน ช่วยงานกลุ่มงานอาคารสถานที่ในการออกแบบ ดูแลเครื่องใช้ส านักงาน งานทะเบียน งานห้องสมุด



การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ใช้บริการของ Google ห้องเรียนกลับด้าน

ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้การเรียนการสอน

ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ใช้งานโปรแกรม Scratch ใช้งานโปรแกรมจ าลองการใช้บอร์ด Kidbright ระดมความคิดโดยใช้ Padlate



จบการน าเสนอ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน


