
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง 
Self Assessment Report 

ปการศึกษา 2551 
 
 
 

 
 
 
 

นางปาริชาติ  วีระพันธุ 
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 

คํานํา 
 

              การจัดทํารายงานการพัฒนาตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้
จัดทําข้ึนเพื่อประเมินตนเองในดานการจัดการเรียนรู การปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ทีไดรับมอบหมาย ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  รวมทั้ง
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามระดับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 
  ขอมูลที่ไดจากการดําเนินการจัดการเรียนรู การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ให
ปฏิบัติในปการศึกษา 2551 นี้ จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอผูเรียน ตอตนเอง และตอโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ในปการศึกษา 2552 ตอไป 
    
 
 

(นางปาริชาติ  วีระพันธุ) 
ครู วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 

9  สิงหาคม  2552 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและเหตุผล 
 

  การประเมินตนเอง เปนภาระงานที่ผูสอนทุกคนตองรายงานตามพระราชบัญญัต ิ 
การศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่ 2 ) พุทธศักราช 2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ระบไุววา ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48  ระบวุา  ใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และไดถือวาการประกัน
คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  
 
  ขอมูลที่ไดจากการรายงานการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง จะทําใหผูรายงาน
และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมองเห็นถึงปญหา อุปสรรค จุดเดนหรือจุดดอย เพื่อนํามาปรับใชหรือ
สงเสริมการปฏิบัติงานของผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  อันจะเปนแนวทางให
โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนไดอยางถูกทิศทาง 
 
  ดังนั้น การจัดทํารายงานการปฏิบัติงานและประเมินตนเองฉบับนี้ จึงเปนสวน
สําคัญสวนหนึ่งที่สงผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ที่
มุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม และอยูในสังคมอยางเปนสุข 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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วัตถุประสงคของการรายงาน 
 

  การรายงานคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2551 
 
2. ศึกษาวิธีการดําเนินการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง   รวมทั้งผูเรียน      ตาม 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

  ผลการรายงานจะมีประโยชน คือ 
 
  1. ผูสอนใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน และ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 
  2. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามเกณฑมาตรฐาน 
การประกันคณุภาพการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

ขอบเขตของการรายงาน 
 

  การรายงานนี้ มุงศึกษาเฉพาะปการศึกษา 2551 ดังนี้ 
 

1. ผูเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  
   

2. การจัดการเรียนรู วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ระดับชั้น- 
มัธยมศึกษาปที ่3  
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3. การปฏิบัติงาน 
 

3.1 งานประจํา คือ ครูปฏิบัตกิารสอน   
 
3.2 งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย คือ ครูที่ปรึกษา  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุม- 

บริหารบุคคล และครูที่ปรึกษาชมรมคนรักดนตรี 
   

นิยามศัพท 
 
        “ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ”
หมายถึง  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ใชในการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา-
ภายนอก รอบที ่2 
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บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

       การรายงานคร้ังนี้ ไดดําเนินการรายงานตามรายละเอียด ดังนี้  
  

1. ขอมูลพื้นฐานของผูรายงาน 
 
2. ขอมูลการปฏิบัติงาน 

 
3. ขอมูลการพัฒนาตนเอง 

 
4. ขอมูลทั่วไปของผูเรียน 

 
5. ขอมูลการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 
ขอมูลพื้นฐานของผูรายงาน 

 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 
  ชื่อนางปาริชาติ  วีระพันธุ  ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อายุ 49 ป 
ปฏิบัติราชการเปนเวลา 24 ป ตําแหนงเลขที่ 5532 เงินเดือน 29,220 บาท 
 
2. ประวัติการศึกษา 
 
ตารางท่ี 1  แสดงประวัติการศึกษา 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก วันท่ีสําเร็จ สถานศึกษา 
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) คหกรรมศาสตรศึกษา 18 พ.ย. 2539 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) คหกรรม 31 ม.ีค. 2526 มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 
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3. ประวัติรับราชการ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงประวัติรับราชการ 

วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ ระดับ/อันดับ ขั้น(บาท) 
1 ตุลาคม 2532 อาจารย 1 ระดับ 4 4,450 
1 ตุลาคม 2536 อาจารย 2 ระดับ 5 8,390 
1 ตุลาคม 2541 อาจารย 2 ระดับ 6 11,760 
1 ตุลาคม 2544      อาจารย 2 ระดับ 7 14,070 

14 กุมภาพันธ 2549 ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คศ.3 23,370 
1 ตุลาคม 2551 ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คศ.3 29,220 

 
 

ขอมูลการปฏิบัติงาน 
 
1. ขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีการสอน 
 
ตารางท่ี 3  แสดงขอมูลการปฏิบัติหนาที่การสอน 
ท่ี วิชา ชั้น จํานวนนักเรียน จํานวนคาบ 
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ม.3 316 14 
2 ชุมนุมคนรักดนตรี ม.3 30 1 
3 ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 40 1 
4 ชั่วโมงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.3 40 1 

 
2. ขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ 
 
  2.1 ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 จํานวน 40 คน 
 
  2.2 ปฏิบัติหนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล 
 
  2.3 ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษาชมรมคนรักดนตรี 
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ตารางท่ี 4  แสดงขอมูลคําส่ังการปฏิบัติงานปการศึกษา 2551 
ท่ี วดป. คําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการ หนาท่ี ผลท่ีไดรับ 
1 21 

มกราคม
2551 

จัดทําคูมือนักเรียน ปการศึกษา 2551 รองประธาน
ดําเนินการ 

โรงเรียน 
มีคูมือนักเรียนตรง
ตามวัตถุประสงค 

2 28 
มกราคม 
2551 

แกไขปญหานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  
ที่คาดวาจะไมจบชวงชัน้ที่ 3 และ 4 

กรรมการ นักเรียนในชั้นเรียนจบ
หลักสูตรทุกคน 

3 14 
กุมภาพันธ 
2551 

ดําเนินการจัดโบวล่ิงการกุศล  
ปการศึกษา 2551 

กรรมการและ
เลขานุการ 

โรงเรียนไดรับการ
สนับสนุนจากนักเรียน
และผูปกครองเปน
อยางดี 

4 14 
มีนาคม 
2551 

จัดงานปจฉิมนิเทศนักเรียน รองประธาน
ดําเนินการ 

โรงเรียนมีนักเรียนจบ
หลักสูตรรอยละ 95.5 

5 14 
มีนาคม 
2551 

ดําเนินการจับฉลากนักเรียนเขาเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

กรรมการรับ
รายงานตัว 

โรงเรียนมีระบบ 
การคัดเลือกนักเรียน
เขา ม. 1 ที่ดี 

6 26 
มีนาคม 
2551 

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
1 และชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  
ปการศึกษา 2551 

กรรมการและ
เลขานุการ
กลุมบริหาร
บุคคล 

โรงเรียนมีเอกสาร 
การมอบตัวของ 
กลุมบริหารบุคคล 

7 27 
มีนาคม 
2551 

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  
ปการศึกษา 2551 

กรรมการกลุม
บริหารบุคคล 

ผูปกครองไดรับความ
สะดวกในการรายงาน
ตัว 

8 18 
เมษายน 
2551 

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที ่4 

กรรมการงาน
คณะนักเรียน 

นักเรียนเขาใหมได
รับขวัญจากงาน 
คณะนักเรียน 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ท่ี วดป. คําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการ หนาท่ี ผลท่ีไดรับ 

9 25 
เมษายน 
2551 

ประชุมผูปกครอง ภาคเรียนที ่1/2551 กรรมการพบ
ผูปกครอง 

ผูปกครองไดพบ 
ครูที่ปรึกษา 

10 25
เมษายน 
2551 

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที ่1 

กรรมการและ
เลขานุการ
งานคณะ
นักเรียน 

นักเรียนเขาใหมได
รับขวัญจากงานคณะ
นักเรียน 

11 8 
พฤษภาคม 
2551 

จัดกิจกรรมปลูกตนไมเพือ่เฉลิม 
พระเกียรต ิ

กรรมการและ
เลขานุการ
จัดหานักเรียน 

นักเรียนไดรวมปลูก
ตนไมเฉลิมพระเกียรติ
หองละ 2 คน 

12 15 
พฤษภาคม 
2551 

ครูที่ปรึกษานักเรียน ปการศึกษา 
2551 

ครูที่ปรึกษา 
หอง ม. 3/6 

ไดดูแลนักเรียน
จํานวน 40 คน 

13 20 
พฤษภาคม 
2551 

ครูเวรประจําคณะนักเรียน  
ปการศึกษา 2551 

ครูเวรดูแล
นักเรียน 
มาสาย
ประจําวัน
อังคาร 

ไดตักเตือนนักเรียน
ที่มาสาย 

14 9 
มิถุนายน 
2551 

ปฏิบัติหนาที่กลุมบริหารบุคคล ผูชวยรอง
ผูอํานวยการ
กลุมบริหาร
บุคคล 

ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ 

15 9 
มิถุนายน 
2551 

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  
ปการศึกษา 2551 

รองประธาน
ดําเนินการ 

นักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลือเปนอยางด ี
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ท่ี วดป. คําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการ หนาท่ี ผลท่ีไดรับ 

16 9 
มิถุนายน 
2551 

ดําเนินงานวันไหวครู ปการศึกษา 
2551 

กรรมการ นักเรียนไดแสดง
ความกตัญูตอครู 

17 25 
มิถุนายน 
2551 

ดําเนินงานสานสัมพันธบาน 
และโรงเรียนคร้ังที่ 1 ปการศึกษา 
2551 

รองประธาน
ดําเนินการ 

ผูปกครองและ 
ครูที่ปรึกษา ได
รวมมือในการดูแล
นักเรียน 

18 26 
มิถุนายน 
2551 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานกลุมบริหาร 
ทั้ง 4 กลุม 

กรรมการ กลุมบริหารบุคคลมี
คูมอืการปฏิบัติงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

19 30 
มิถุนายน 
2551 

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
ลูกจางชั่วคราว ปการศึกษา 2551 

กรรมการ โรงเรียนมีการประเมิน
บุคลากร 

20 8 
กรกฎาคม 
2551 

ถวายเทียนจํานําพรรษา  
ประจําปการศึกษา 2551 

กรรมการ โรงเรียน ชุมชน ได
รวมทําบุญในวัน
เขาพรรษา 

21 29 
กรกฎาคม 
2551 

วิเคราะหและเก็บรวบรวมผลงานตาม
มาตรฐานของ สมศ.  

ผูชวย โรงเรียนมีการเก็บ
ระบบงานที่ด ี

22 5 สิงหาคม 
2551 

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
ทําบุญตักบาตรอาหารแหง เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

กรรมการ โรงเรียนจัดงาน 
อยางสมพระเกียรต ิ

23 27 ตุลาคม 
2551 

ดําเนินงานวันสานสัมพันธบานและ
โรงเรียน คร้ังที่ 2 ปการศึกษา 2551 

รองประธาน บานและโรงเรียน ไม
แปลกแยกกัน 

24 30 ตุลาคม 
2551 

จัดงานเฟองฟาเกมส ปการศึกษา 
2551 

กรรมการ นักเรียนไดรวมกัน
ทํางานเปนทีม 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ท่ี วดป. คําสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการ หนาท่ี ผลท่ีไดรับ 

25 2 ธนัวาคม 
2551 

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
ทําบุญตักบาตรอาหารแหง เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช 

กรรมการ โรงเรียนจัดงาน 
อยางสมพระเกียรต ิ

26 12 
มกราคม 
2552  

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปการศึกษา 
2552 

กรรมการ นักเรียนไดใชสิทธิ
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

27 12 
มกราคม 
2552 

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ประจําสํานักงาน 

กรรมการ เจาหนาที่ไดรับการ
ประเมินตามเกณฑ 

28 14 
มกราคม 
2552 

จัดงานวันเกียรติยศ รองประธาน นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดีไดรับการ
ยกยองและ 
รับเกียรติบัตร 

29 23 
มกราคม 
2552 

จัดงาน 72 ป คืนสูเหยาศิษยเกา ด.ม. กรรมการและ
เลขานุการ
จําหนายบัตร 

ศิษยเกากลับคืนสู
โรงเรียน 

30 27 
มกราคม 
2552 

สอบวัดความรูวิชาเฉพาะของสกอ.  
ปการศึกษา 2552 

ครูคุมสอบ ปฏิบัติหนาที่อยาง
เครงครัด 

31 29 
มกราคม 
2552 

จัดนิทรรศการเฟองฟาวิชาการ 52 กรรมการจัด
ผลงาน 

นักเรียนไดแสดง 
ผลงาน 

32 17 
กุมภาพันธ 
2552 

ดําเนินการสอบ GAT PAT  ครูคุมสอบ ปฏิบัติหนาที่อยาง
เครงครัด 
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ขอมูลการพัฒนาตนเอง 
 

1. ประวัติการประชุมอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน 
 

ตารางท่ี 5  แสดงประวัติการประชุมอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน 
ท่ี วัน เดือน ป รายการ หนวยงานท่ีจัด 
1 
 

8 พ.ค. 2550 อบรมเพื่อพัฒนาและใหความรูแกครู เร่ือง 
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

2 9-11 พ.ค. 
2550 

ประชุมอบรมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปการศึกษา 2550 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

3 23 พ.ค. 2550 รวมบูรณาการการจัดกิจกรรมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย โดยเปนกรรมการจัดทํา
กระทงในวันลอยกระทง ป 2550 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

4 30 ก.ย.-  
1 ต.ค. 2550 

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

5 24-25 ต.ค.  
2550 

ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ  
รอบ 2 และแผนปฏิบัติการ  
ปงบประมาณ 2551 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

6 17-18 พ.ย. 
2550 

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพของครู โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

7 28 ม.ีค. 2551 อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เร่ือง
การประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับ
หลักสูตร 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

8 3-6 เม.ย. 2551 ผานการเรียนวิชาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ  สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

9 12 ก.ค. 2551 อบรมการสรางบทเรียน  E-LEARNING  ดวย
โปรแกรม  MOODLE 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

10 25-26 ก.ย.  
2551 

จัดทําแผนและหลอมแผนของโรงเรียน 
ประจําปงบประมาณ 2552 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

11 2 ต.ค. 2551 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร งานวิจัยบูรณาการ โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 
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2. เกียรติบัตรท่ีไดรับ 
 

ตารางท่ี 6  แสดงเกียรติบัตรที่ไดรับ 
ท่ี วัน เดือน ป รายการ หนวยงานท่ีจัด 
1 13-16 ม.ค. 2550 ศึกษาดูงานการศึกษาที่โรงเรียน 

CHU VAN AN HIGH SCHOOL  
CHU VAN AN HIGH 
SCHOOL      VIET NAM 

2 7 ก.พ. 2550 ผูปฏิบัติงานดีเดนตามโครงการ 
BEST OF THE YEAR 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

3 1 ก.พ. 2551 กรรมการจัดงาน “เฟองฟาวิชาการ 
51” 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

4 12 ก.พ. 2551 ปฏิบัติหนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการ 
กลุมบริหารบุคคล ไดดีเยี่ยม 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

5 29 ก.พ. 2551 ไดรับคัดเลือกเปน ครูดีศรีเมืองกรุง 
ประจําปการศึกษา 2550 

โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 

6 23-26  เม.ย. 2551                                                                  รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  
การแขงขันประกวดดนตรีสากล 
“GREEN MUSIC FOR OUR DAD” 

วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
ขอมูลท่ัวไปของผูเรียน 

  

1. จํานวนของผูเรียน 
 

ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ 
หอง รวมจํานวนผูเรียน/คน 
3/2 48 
3/4 50 
3/6 40 
3/8 47 
3/10 43 
3/12 46 
3/14 42 
รวม 316 
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2. สภาพครอบครัว 
 
ตารางท่ี 8  แสดงสภาพครอบครัวของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ 
สภาพครอบครัว จํานวน (คน) รอยละ อันดับ 

อยูกับบิดามารดา 247 78.2 1 
อยูกับมารดาฝายเดียว 34 10.8 2 
อยูกับบิดาฝายเดียว 18 5.7 3 
อยูกับญาต ิ 14 4.4 4 
อยูตัวคนเดียว 3 0.9 5 

 
3. อาชีพของผูปกครอง 
 
ตารางท่ี 9  แสดงอาชีพของผูปกครอง   
อาชีพของผูปกครอง จํานวน (คน) รอยละ อันดับ 
รับจาง 193 61.1 1 
รับราชการ 75 23.7 2 
อ่ืนๆ (แมบาน/ธุรกิจ) 26 8.2 3 
รัฐวิสาหกิจ 22 7.0 4 
 
 

ขอมูลการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
1. สภาพหองเรียน 
 
  เปนหองปฏิบัติการ  อยูบนอาคารดอนเฟองเมืองฟา  ชั้น 3  หางจากอาคารเรียน
ของผูเรียนประมาณ 50 เมตร  เปนหองส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดประมาณ 5 เมตร คูณ 10 เมตร มี
ทางเขาออกทางเดียว จึงตองติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจํานวน 3 เคร่ือง เพื่อชวยในการระบายอากาศ 
และรองรับจํานวนผูเรียนประมาณเกือบ 50 คนตอหอง โดยใหผูเรียนนั่งกับพื้นเปนกลุมๆ ละไมเกิน 
8 คน ตอโตะเรียน 1 โตะ ชวยใหสะดวกตอการจัดการเรียนรู และทําใหหองกวางขวางข้ึน 
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2. สื่อการเรียนรู 
   

2.1 คอมพิวเตอร และแผน CD (COMPACT DISC)  ของหนวยการเรียนรูแตละหนวย 
 
  2.2 เอกสารประกอบการสอน 
 
  2.3 MODEL งานประดิษฐ 

 
2.4 วัสดุ-อุปกรณ 
 
2.5 ปายนิเทศ 
 
2.6 วิทย ุ

 
3. การวัดและประเมินผล 
 
ตารางท่ี 10  แสดงการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือ วิธีการวัด พฤติกรรมท่ีวัด 

การสังเกต วัดความดี  จากการสนใจและตั้งใจเรียน ดานเจตคต ิ
 วัดความสุข  จากอารมณ รอยยิ้ม และสีหนา  
ใบงาน วัดความดี จากการสงงานตรงเวลา และทํางานเรียบรอย ดานทักษะ 
 วัดความสุข  จากความเรียบรอยของการทํางาน และดานสติปญญา 
 วัดความเกง  จากผลสําเร็จของงาน  
แบบประเมิน วัดความเกง  จากการทําแบบประเมินไดครบและถูกตอง ดานสติปญญา 
  ดานทักษะ 
  และดานเจตคต ิ
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


14 
 
4. แหลงการเรียนรู 

 
4.1 แหลงการเรียนรูในโรงเรียน  ไดแก  หองสมุด  หองศูนยตาง  ๆ และหองเรียน- 

ธรรมชาติคือ หองเรียนนภากาศ 1 และ 2 
 

4.2 แหลงการเรียนรูนอกโรงเรียน ไดแก สวนจตุจักร  ศูนยการคาฟวเจอรปารค - 
รังสิต  จังหวัดปทุมธาน ี และศูนยศิลปาชีพ บางไทร  จังหวัดอยุธยา เปนตน        
 
  4.3 แหลงเรียนรูใน INTERNET ที่เกี่ยวของกับงานประดิษฐ  ไดแก 
WWW.ARCHEEP.COM,   WWW.OTOP5STAR.COM , WWW.PANTIP.COM:จตุจักร: งานฝมือ เปนตน 
 
5.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ  
     
      5.1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 
                วิสัยทัศน 
 

        โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง            มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ    
เต็มตามศักยภาพ โดยเนนคุณธรรมนําความรู  อยูในสังคมอยางเปนสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
              พันธกิจ 

 
1) บริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการกระจายอํานาจ  

นิเทศ ติดตาม เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง และความเปนผูนําของ
โรงเรียนในระดับปฏิบัติการ ใหสามารถบริหารไดตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

 
2) จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามเกณฑมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 
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3) พัฒนาผูเรียนใหมีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม ม ี
ความรับผิดชอบ มสุีขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ด ี
 

4) จัดใหมีส่ือ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน 
การจัดการเรียนการสอน 
 

        5)    พัฒนาบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน    ตลอดจนรวบรวม 
แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู 
 

        6)   ใหบริการทางการศึกษาและอาชีพแกผูเรียนและชุมชน 
 

      เปาประสงค 
 

       เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพ
ดี เปนผูนําดานความรูของทองถิ่น และสามารถดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
อยางเปนสุข 
 

            คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

       1)  มีความรู มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน และใชเทคโนโลยีได 
 

2) มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย ระเบียบวินัย  
รูรักสามัคค ี
 

       3)  มีความสุข มีจิตสาธารณะ รักชาติ  รักสถาบัน ภูมิใจไทย 
 

       4)  สนใจและมีผลงานดานกีฬา ศิลปะและดนตรี 
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5.2. การจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

                โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

           วิสัยทัศน 
 

         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงฝกทักษะและพัฒนา 
พื้นฐานงานอาชีพ สืบสานภูมิปญญาไทย กาวไกลดวย IT ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

           พันธกิจ 
 

         1) จัดการศึกษาที่มุงฝกทักษะและพัฒนาพื้นฐานงานอาชีพของผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

         2) จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนอนุรักษและสืบสานภูมิปญญา
ไทย 
 

         3) จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
การดํารงชีวิต 
    

      เปาหมาย 
 
         1)  เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
 
         2)  เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 
         3)  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
และมีคุณธรรมนําความรู 
 
         4)  เพื่อใหผูเรียนอนุรักษ และสืบสานภูมิปญญาไทย 
 

5)  เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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           คุณภาพของผูเรียน 
 
         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีมุงพัฒนาผูเรียนแบบ 
องครวม เพื่อใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี ้
 
         มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ  
การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
 
         มีทักษะในการทํางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู 
เลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ สรางและ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 
 
         มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน   รักการทํางาน   ประหยัด   อดออม 
ตรงตอเวลา เอ้ือเฟอ เสียสละ และมีวินัยในการทํางาน เห็นคุณคา ความสําคัญของงานและอาชีพ
สุจริต ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ ส่ิงแวดลอม และ
พลังงาน 
 
           คุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบชวงชั้นท่ี 3 

 
                มีทักษะการทํางานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทํางานอยางเปนระบบ 
และมีกลยุทธ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
เลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับงานอยางถูกตอง สามารถคิด ออกแบบ 
สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย 
ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน  ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาต ิ  และส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและ
ถูกวิธ ี
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5.3  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
           คําอธิบายรายวิชา 
 
        ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ  และการออกแบบงานประดิษฐที่หลากหลาย  เนน
ความคิดสรางสรรค สวยงาม  โดยนําเทคโนโลยีมาผสมผสาน     เพื่อพัฒนากระบวนการดานทักษะ
ในงานประดิษฐ ทั้งนี้คํานึงถึงความปลอดภัย การใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณคา 
รวมทั้งสืบสานภูมิปญญาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
         ประดิษฐงานที่หลากหลาย ดวยจิตสํานึกที่ดี ขยัน อดทน และมีความ
รับผิดชอบ รวมทั้งคิดคํานวณตนทนุ กําไร  ซึ่งสามารถใหการบริการหรือจําหนายได 
 
         เพื่อใหเกิดความรู  เห็นคุณคาของงานประดิษฐ และมีทักษะในการทํางาน 
ตลอดจนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
    
           ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

       1) มีความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 
 
         2) คิดคํานวณราคาตนทุนและราคาจําหนายของผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  
 
         3) ประดิษฐงานศิลปะจากใบตอง จํานวน 2 ชิ้น ไดสวยงาม 
 
         4) ประดิษฐงานศิลปะจากเศษวัสดุ จํานวน 2 ชิ้น  ไดสวยงาม 
 
         5) รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ ไดอยางสนุกสนาน 
 
         6) ปรุงและจัดตกแตงอาหารจานเดียวใหนารับประทานได 

 
       7) ประดิษฐงานศิลปะจากไหมพรมอยางสรางสรรค  จํานวน 2 ชิ้น  
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         8) ประดิษฐถุงและบรรจุภัณฑบุหงาสดและบุหงาแหงไดสวยงาม 

        
       9) จัดทําโครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ ได 

 
         10) ออกแบบและประดิษฐงานตางๆ จากกระดาษผลิตดวยมือไดสวยงาม  
 
         11) ใหบริการหรือจําหนายผลิตภัณฑได 
 
         12) มีทัศนคติที่ดตีอการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ 
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5.4 การวิเคราะหโครงสรางการจัดการเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู 
      วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ  
 

ตารางท่ี 11  แสดงการวิเคราะหโครงสรางการจัดการเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู 
 

แผน 
ที ่

 
สาระการเรียนรู 

มาตรา 
การจัดการศึกษา 

ท่ีเกี่ยวของ
6,8,9,22,23,24,29,30 

มาตรฐาน 
การประกันคุณภาพ 

ดานผูเรียน 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 
ชวงชั้นท่ี 3 

1, 2, 3, 4, 5 
1 ความรูเก่ียวกับงาน

ประดิษฐ 
6, 8, 22, 23, 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1.1,1.2, 3.1,4.1,5.1 

2 คํานวณราคาตนทุนและ
ราคาจําหนาย 

6, 8, 22, 23, 24 1, 3, 4, 5, 6         1.1,1.2, 2.1,3.1 

3 ประดิษฐงานศิลปะจาก
ใบตอง 

6, 9, 22, 23, 24,29 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1,1.2, 2.1,3.1 

 ประเมินผลการเรียน 6, 8, 9, 22, 23, 24, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 

4 ประดิษฐงานจากเศษวัสดุ 6, 9, 22, 23, 24, 29 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1,1.2, 2.1,3.1 

5 รองเลนเตนกับงาน
ประดิษฐ 

6, 9, 22, 23, 24 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1,2.1,3.1,4.1, 5.1 

6 ปรุงและตกแตงอาหาร 
จานเดียว 

6, 9, 22, 23, 24 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1,1.2, 2.1,3.1,4.1 

7 ประดิษฐงานศิลปะจาก 
ไหมพรม 

6, 9, 22, 23, 24, 29 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1,1.2, 2.1,3.1 

8 ถุงบุหงาสด และบุหงาแหง 6, 9, 22, 23, 24, 29 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1,1.2, 2.1,3.1 

9 โครงงานประดิษฐกระดาษ
ดวยมือจากวัสดุตาง  ๆ

6, 8 ,9, 22, 23, 24, 29 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 

10 ออกแบบและประดิษฐงาน
จากกระดาษผลิตดวยมือ 

6, 8, 9, 22, 23, 24, 29 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 

11 ใหบริการหรือจําหนาย
ผลิตภัณฑ 

6, 8, 9, 22, 23, 24, 29 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 

 ประเมินผลปลายภาค 6, 8, 9, 22, 23, 24, 
29, 30 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 

 สรุป ครบทุกมาตรา ครบทุกมาตรฐาน ครบทุกมาตรฐาน 
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5.5 โครงสรางการจัดการเรียนรูตลอดปการศึกษา 
      วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ  

 
   ตารางท่ี 12 แสดงโครงสรางการจัดการเรียนรูตลอดปการศึกษา 
แผนท่ี สาระการเรียนรู ชั่วโมงท่ี จํานวน/ชม. 

1 ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 1 – 4 4 
2 คํานวณราคาตนทุนและราคาจําหนาย 5 – 6 2 
3 ประดิษฐงานศิลปะจากใบตอง 7 – 14 8 
 ประเมินผลกอนกลางภาค 15 - 16 2 
4 ประดิษฐงานศิลปะจากเศษวัสด ุ 17 – 28 12 
5 รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ 29 – 32 4 
6 ปรุงและตกแตงอาหารจานเดียว 33 – 34 2 
 ซอมเสริม 35 - 36 2 
7 ประดิษฐงานศิลปะจากไหมพรม 37 – 40 4 
8 บุหงาสด และบุหงาแหง 41 – 44 4 
9 โครงงานประดิษฐกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ 45 – 52 8 
 ประเมินผลกลางภาค 53 – 54 2 

10 ออกแบบและประดิษฐงานตางๆจากกระดาษดวยมือ 55 – 66 12 
11 ใหบริการหรือจําหนายผลิตภัณฑ 67 – 68 2 
 ทบทวน 69  - 70 2 
 ประเมินผลปลายภาค 71 – 72 2 
 รวม  72 
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5.6 กระบวนการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
      งานประดิษฐ  
 

        การเลือกรูปแบบการเรียนการสอน เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่ชวยใหผูเรียนไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยคํานึงถึงความแตกตางของ
ผูเรียน เพือ่ใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ผูสอนใชกระบวนการเรียนการสอน 4 แบบ ดังนี ้
 

      1) การสอนแบบ CIPPA MODEL 
 

      2) การสอนแบบบูรณาการ 
 

      3) การสอนแบบโครงงาน 
 

      4) การสอนแบบ EDUTAINMENT 
 

        โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

     การสอนแบบ CIPPA MODEL 
 

      มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 7 ข้ันตอนคือ 
 

      1)  ทบทวนความรูเดิม 
 

      2)  แสวงหาความรูใหม 
 

      3) ศึกษาทําความเขาใจ 
 

      4) แลกเปล่ียนความรู 
 

      5) สรุปและจัดความรูใหม 
 

      6) แสดงผลงาน 
 

      7) ประยุกตใชความรู 
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      การสอนแบบบูรณาการ 
 
       เปนการเรียนการสอนที่นําประสบการณมาเชื่อมโยงความสัมพันธในหลาย 

วิชา เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา โดยผาน 
การทํางานแบบกระบวนการกลุม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงการสอนแบบบูรณาการ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ 
 
 

 

งานประดิษฐ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- การคิดคํานวณราคาตนทุน 
  และราคาจําหนาย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
- จานรองใบตอง 
- บายศรีปากชาม 
- เปเปอรมาเช 
- เย็บดอกตอผา 
- พวงบุษบา 
- ตุกตาบองแบว 
- ปรุงและตกแตงอาหาร    
   จานเดียว 
- ถุงบุหงาสด และบุหงา
แหง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

-  รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
- โครงงานผลิตกระดาษดวยมือ 
 

ผูเรียนใหบริการหรือจําหนายผลิตภัณฑได 

ผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ 
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      การสอนแบบโครงงาน 
 
       เปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการปฏิบัติจริง   ใน 

ลักษณะของการศึกษา คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน โดยมีผูสอนเปนผูกระตุน แนะนํา และให
คําปรึกษาอยางใกลชิด โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
 

       1) การคิดและเลือกหัวเร่ือง 
 

       2) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

       3) การเขียนเคาโครงของโครงงาน 
 

       4) การปฏิบัติโครงงาน 
 

       5) การเขียนรายงาน 
 

       6) การแสดงผลงาน  
 

      การสอนแบบ EDUTAINMENT 
 

       การสอนแบบเชิงหรรษา หรือ  EDUTAINMENT มาจากคําวา EDUCATION   
คือ การศึกษา และ ENTERTAINMENT  คือ การใหความเพลิดเพลิน รวมกันเปน EDUTAINMENT  
ซึ่งเปนการออกแบบการศึกษา ที่มุงเนนใหความรูและความเพลิดเพลินแกผูเรียน ไดแก ดนตรี 
ภาพยนตร คอมพิวเตอร เว็บไซด เกม รายการโทรทัศน  ส่ือประสม เปนตน  
 

                 สําหรับการจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานประดิษฐ  นี ้ 
มุงเนนใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งคาดหวังวาความดี และความเกงของผูเรียนจะตามมา 
โดยเนนดาน EDUTAINMENT ดังนี ้
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1) เนนงานศิลปะ 
 

      เปนการถายทอดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค ที่ออกมาเปนรูปธรรม    
สัมผัสได เชน พวงบุษบา จานรอง ตุกตาบองแบว  ถักไหมพรม เปนตน  ซึ่งจะตองมีสมาธ ิ และ
ความตั้งใจในการทํางาน เมื่อจิตใจอยูกับงานจะละวางความเครงเครียดได  และเมื่องานสําเร็จ
ออกมา จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ  
 

2) การใชเสียงเพลง 
 

        เสียงเพลงมีอิทธิพลตออารมณของมนุษย สามารถทําใหมีความสุข ร่ืนเริง  
สนุกสนาน หรือเศราได เมื่อเพลงทําใหผูเรียนสบายใจ  ไมเครียด  มีความสุข  จึงใชวิทย ุและ
คอมพิวเตอร เปนส่ือในการเปดเพลงใหผูเรียนฟง โดยผูเรียนจะเปนคนหาเพลง หรือคล่ืนวิทยุเอง
  

ตารางท่ี 13  แสดงโครงสรางกระบวนการเรียนการสอน 
แผน
ที ่

สาระการเรียนรู CIPPA 
MODEL 

บูรณาการ โครงงาน EDUTAINMENT 

1 ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ / /  / 
2 คํานวณราคาตนทุนและจําหนาย / /  / 
3 ประดิษฐงานศิลปะจากใบตอง / /  / 
4 ประดิษฐงานศิลปะจากเศษวัสด ุ / /  / 
5 รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ / /  / 
6 ปรุงและตกแตงอาหารจานเดียว / /  / 
7 ประดิษฐงานศิลปะจากไหมพรม / /  / 
8 บุหงาสด และบุหงาแหง / /  / 
9 โครงงานประดิษฐกระดาษดวยมือ 

จากวัสดุตางๆ 
/ / / / 

10 ออกแบบและประดิษฐงานตางๆจาก
กระดาษผลิตดวยมือ 

/ / / / 

11 ใหบริการหรือจําหนายผลิตภัณฑ / / / / 
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บทท่ี 3  
 

วิธีการจัดทํารายงาน 
 

  การจัดทํารายงานการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง ( Self Assessment Report) 
คร้ังนี้  ไดดําเนินการจัดทําและรายงานผลการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2551 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 

ประชากรท่ีใชในการรายงาน 
 

  ประชากรที่ใชในการรายงานผลคือ  ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียน-
ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ง 33101 
จํานวน 316 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรายงาน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ชในการรายงานผลคือ แบบสอบถาม  และแบบประเมิน ดังนี ้
 
1. แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูเรียน 
 
2. แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   
 
3. แบบประเมินการสอนของครู 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  นําแบบสอบถามและแบบประเมิน ไปใชกับผูเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานประดิษฐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  จํานวน 316 คน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามและแบบประเมิน ดังนี ้
 

1. แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูเรียน วิเคราะหหาคาความถี่  คารอยละ และ 
คาเฉล่ีย 

 
2. แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐาน วิเคราะหหาคาความถี ่ คารอยละ และคาเฉล่ีย 
 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการประเมิน ดังนี ้

 
  ดีมาก    ใหคะแนนเทากับ 4 
  ดี    ใหคะแนนเทากับ 3 
  พอใช    ใหคะแนนเทากับ 2 
  ปรับปรุง   ใหคะแนนเทากับ 1 
 
  ซึ่งคํานวณเกณฑคาคะแนนเฉล่ียของคะแนนการประเมิน ไดดังนี ้
 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 4 – 1 = 0.75 
     จํานวนชั้น      4 
 
  เกณฑคะแนนเฉล่ียของคะแนนการประเมนิ มีรายละเอียดดังนี ้
 

คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง  พอใช 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง  ปรับปรุง 
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3. แบบประเมินการสอนของครู วิเคราะหหาคาความถี ่ คารอยละ และคาเฉล่ีย 
 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการประเมิน ดังนี ้

 
  ดี    ใหคะแนนเทากับ 3 
  ปานกลาง   ใหคะแนนเทากับ 2 
  ปรับปรุง   ใหคะแนนเทากับ 1 
 
  ซึ่งคํานวณเกณฑคาคะแนนเฉล่ียของคะแนนการประเมิน ไดดังนี ้
 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 3 -1 = 0.66 
     จํานวนชั้น     3 
 
  เกณฑคะแนนเฉล่ียของคะแนนการประเมิน มีรายละเอียดดังนี ้

 
  คะแนนเฉล่ีย 2.34 - 3.00 หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33 หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66 หมายถึง  ปรับปรุง 
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บทท่ี 4 
 

ผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
 

ผลการปฏบิัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
 

ผูรายงานไดปฏิบัติงานและประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง     ปการศึกษา 2551    ตาม 
เกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ดังนี ้
  

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาตนเอง  
 
  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 
   ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 
ตอนท่ี 1   ผลการพัฒนาตนเอง 
 
  1. การประเมินการพัฒนาดวยตนเอง 
 
  จากเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนดอนเมืองทหาร-
อากาศบํารุง ผูรายงานขอรายงานตามเกณฑ ดังนี ้
 
  มาตรฐานท่ี 9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดด ี 
 
  จากการประเมินตนเองในดานคุณธรรมจริยธรรม  มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี นั้น ผูรายงานไดประเมินตนเองจากการ
ปฏิบัติงานในดานนี้ในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4 ซึ่งพบวา  ทุกรายการปฏิบัติงานได
ในระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 14 
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ตารางท่ี 14  แสดงผลครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
       หมัน่พัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี ตามมาตรฐานที่ 9 

 ระดับการประเมิน 
รายการ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัต ิ
    ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
/ 

   

2. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง 
    และชุมชน 

 
/ 

   

3. มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอน 
    และพัฒนาผูเรียน 

 
/ 

   

4. มีการแสวงหาความรู และเทคนิควิธีการ 
    ใหมๆ รับฟงความคิดเห็น ใจกวาง และ  
    ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

 
/ 

   

5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ทางการศึกษา หรือเทียบเทา 

 
/ 

   

6. สอนตรงตามวิชา เอก/โท หรือความถนัด  /    
คาเฉลี่ยรวม 4.0    
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มาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางม ี

ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 

พบวา ผูรายงานมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
และเนนผูเรียนเปนสําคญั ในระดบัดีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87  ซึ่งพบวาทุกรายการปฏิบัติได
ในระดับดีมาก  ดังแสดงในตารางที่ 15 
 
ตารางท่ี 15  แสดงผลครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
         และเนนผูเรียนเปนสําคญั  ตามมาตรฐานที ่10 

          N=316 
 ระดับการประเมิน  

รายการ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง X 
1. มีความรู เขาใจเปาหมายของการจัดการ    
    ศึกษา และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

298 18 - - 3.94 

2. มีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปน 
    รายบุคคล 

289 25 2 - 3.91 

3. มีความสามารถในการจัดการเรียน 
    การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

307 7 1 - 3.96 

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
    การพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

275 38 3 - 3.74 

5. มีการประเมินผลการเรียน การสอนที ่
    สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให 
    ผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน 

293 19 4 - 3.91 

6. มีการนําผลการประเมินมาปรับเปล่ียน 
    การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให 
    เต็มตามศักยภาพ 

288 26 2 - 3.91 

7.  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรู 
     ของผูเรียนและนําผลไปใชในการพัฒนา  
     ผูเรียน 

257 
 

33 26 - 3.73 

คาเฉลี่ยรวม     3.87 
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2. การประเมินจากผูเรียน 
 

  จากการใหผูเรียนประเมินผูรายงาน   พบวา        ในภาพรวมผูรายงานจัดการเรียน 
การสอนไดในระดับดี (X= 2.96)  เมื่อดูในรายละเอียดแตละรายการแลว พบวา ทุกรายการจัดไดใน
ระดับดีทั้งส้ิน  และมีถึง 4 รายการ   ที่มีคะแนนเฉล่ียเทากัน    ทั้งนี้ไดเรียงลําดับการจัดการเรียน
การสอนจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ การติดตามผูเรียนที่ไมสงงาน/ไดคะแนนนอย  เนื้อหา 
บุคลิกภาพ ความเอาใจใสในการสอน ส่ือการสอน และการประเมินผล (X= 2.99, 2.98 และ 2.95 
ตามลําดับ) ดังแสดงรายการในตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16  แสดงผลการประเมินผูสอนจากผูเรียน 

          N=316 
  ระดับความคิดเห็น  

ท่ี รายการ ดี ปานกลาง ปรับปรุง X 
1 บุคลิกภาพ     
 1.1 ความเหมาะสมในการแตงกาย 293 23 - 2.93 
 1.2 ความเหมาะสมในการใชวาจา 308 8 - 2.97 
 1.3 การควบคุมอารมณในการสอน 304 12 - 2.96 
 คาเฉลี่ย    2.95 
2 ความเอาใจใสในการสอน     
 2.1 ตรงเวลาในการสอน 316 - - 3.00 
 2.2 การเตรียมตัวในการสอน 304 12 - 2.96 
 2.3 ความเหมาะสมในวิธีการสอน 285 29 2 2.90 
 2.4 ความเอาใจใสตอผูเรียน 305 11 - 2.97 
 2.5 เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมคิด ทําและแกปญหา        297 19 - 2.94 
 คาเฉลี่ย    2.95 
3 เนื้อหา     
 3.1 เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 311 5 - 2.98 
 3.2 บูรณาการกับวิชาอ่ืน  309 7 - 2.98 
 3.3 นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 305 11 - 2.97 
 คาเฉลี่ย    2.98 
4 สื่อการสอน     
 4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา 278 37 1 2.88 
 4.2 มีส่ือการสอนที่หลากหลาย 312 4 - 2.99 
 4.3 ความทันสมัยของส่ือการสอน 307 7 2 2.97 
 คาเฉลี่ย    2.95 
5 การประเมินผล     
 5.1 มีการประเมินที่หลากหลาย 288 28 - 2.91 
 5.2 ความยุติธรรม / ความโปรงใส ในการใหคะแนน 313 3 - 2.99 
 5.3 เรียนอยางมีความสุข  306 8 2 2.96 
 คาเฉลี่ย    2.95 
6 การติดตามผูเรียนที่ไมสงงาน/ไดคะแนนนอย 312 4 - 2.99 
 คาเฉลี่ยรวม    2.96 
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ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   
  มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพงึประสงค 
 
  จากการใหผูเรียนประเมินตนเอง ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พบวา  ในภาพรวมนักเรียนมีเกณฑอยูในระดับด ี(X= 2.87)  เมื่อดูรายละเอียดในแตละ
รายการพบวา ทุกรายการอยูในระดับดีทั้งส้ิน ซึ่งคะแนนเฉล่ียสูงเปนอันดับหนึ่งคือ ผูเรียนมีความ
กตัญู (X= 3.10) รองลงมามีคะแนนเทากัน (X= 2.91) คือ มีความซื่อสัตย สุจริตและมีความ
เมตตากรุณา ฯ อันดับสุดทายคือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ (X= 2.69) ดังแสดงในตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17  แสดงผลผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตามมาตรฐานที ่1 

          N=316 
ตัวบงชี ้

ดีม
าก

 

ด ี

พอ
ใช

 

ปร
ับป

รุง
  

 
X เก
ณฑ


มา

ตร
ฐา

น 

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ 28 161 127 - 2.69 4 
2. มีความซื่อสัตย สุจริต 31 224 61 - 2.91 4 
3. มีความเมตตากรุณา โอบออมอารี  
    เอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละเพื่อสวนรวม 

25 237 54 - 2.91 4 

4. มคีวามกตัญูกตเวท ี 34 269 13 - 3.10 4 
5. มีความประหยัด 27 201 85 3 2.80 4 
6. นิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย 
    และภูมิใจในความเปนไทย 

5 247 64 - 2.81 4 

7. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตน 
    นับถือ 

16 251 49 - 2.90 4 

คาเฉลี่ยรวม     2.87  
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 มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

ในภาพรวม พบวา  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมใน 
ระดับดี  (X= 3.03)   ดังแสดงในตารางที่ 18 

 
ตารางท่ี 18  แสดงผลผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐานที ่2 

          N=316 
ตัวบงชี ้

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

 

ปร
ับป

รุง
  

 
X เก

ณฑ


มา
ตร

ฐา
น 

1. รูคุณคาของส่ิงแวดลอมและตระหนักถึง 
    ผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง 
    ส่ิงแวดลอม 

38 271 7 - 3.10 4 

2. เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการ 
    อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

4 293 19  2.95 4 

คาเฉลี่ยรวม     3.03  
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มาตราฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 

รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
 

ในภาพรวม พบวา นักเรียนทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางาน 
รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตในระดับด ี (X= 2.99)   เมื่อดูรายละเอียดในแตละ
รายการพบวา  ทุกรายการอยูในระดับดี  โดยผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได   มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
(X= 3.03)   ดังแสดงในตารางที่ 19 

 
ตารางท่ี 19  แสดงผลผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

       และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ตามมาตรฐานที ่3 
          N=316 

ตัวบงชี ้

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

 

ปร
ับป

รุง
  

 
X เก

ณฑ


มา
ตร

ฐา
น 

1. มีทักษะในการจัดการและทํางาน 
    ไดสําเร็จ 

14 267 35 - 2.93 4 

2. เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด 
    รอบคอบในการทํางาน 

22 265 29 - 2.98 4 

3. ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและ 
    ภูมิใจในผลงานตนเอง 

12 290 14 - 2.99 4 

4. ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 29 269 18 - 3.03 4 
5. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ 
    หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

17 284 15 - 3.01 4 

คาเฉลี่ยรวม     2.99  
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  มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ม ี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
 
  ในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนในระดับดี (X= 2.77)   เมื่อดู
รายละเอียดในแตละรายการพบวา ทุกรายการอยูในระดับดี  โดยผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ  มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  (X= 2.96)  ดังแสดงในตารางที่ 20 
 
ตารางท่ี 20  แสดงผลผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ  
         มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ตามมาตรฐานที ่4 

          N=316 
ตัวบงชี ้

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

 

ปร
ับป

รุง
  

 
X เก

ณฑ


มา
ตร

ฐา
น 

1. สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุป 
    ความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบ  

8 213 92 3 2.72 3 

2. สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย  
    และแนวทางตัดสินใจได 

12 185 119 - 2.66 3 

3. ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  
    และแกปญหาอยางมีสต ิ

15 208 93 - 2.75 3 

4. มคีวามคิดสรางสรรคและจินตนาการ 42 220 54 - 2.96 3 
คาเฉลี่ยรวม     2.77  
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  มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  

 
 พบวา ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร อยูในระดับดี (X= 2.96)  

ดังแสดงในตารางที่ 21 หากแตในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3 พบวาผูเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 3.29  โดยไดระดับคะแนน 4 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 
36.1 รองลงมาระดับคะแนน 3.5 รอยละ 24.7 และนอยที่สุดคือระดับคะแนน 1.5 รอยละ 1.3 
สําหรับระดับคะแนน 1 มีจํานวนรอยละ 2.2  ดังแสดงในตารางที่ 22 
 
ตารางท่ี 21  แสดงผลผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  ตามมาตรฐานที ่5 

        
 ตัวบงชี ้

 
 

X เก
ณฑ


มา

ตร
ฐา

น 

1. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ 2.75 3 
2. มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ - 3 
3. สามารถส่ือความคิดผานการพูด เขียนหรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ 3.90 3 
4. สามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารได ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 3.47 3 
5. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 4.00 3 
ท่ีมา : รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 
 
ตารางท่ี 22  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ม.3 

 ระดับคะแนน 
รายการ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

จํานวนนักเรียน 114 78 59 26 28 4 7 
รอยละ 36.1 24.7 18.6 8.2 8.9 1.3 2.2 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานประดิษฐ ม. 3  3.29 
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  มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 
 ในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในระดับดีมาก (X= 3.46)  เมื่อดูรายละเอียดในแตละรายการพบวา
อยูในระดับดีมากทุกรายการ  ดังแสดงในตารางที่ 23 

 
ตารางท่ี 23  แสดงผลผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ 
        พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตามมาตรฐานที ่6 

          N=316 
ตัวบงชี ้

ดีม
าก

 

ด ี

พอ
ใช

 

ปร
ับป

รุง
  

 
X เก

ณฑ


มา
ตร

ฐา
น 

1. ผูเรียนใฝรู ใฝเรียนและพัฒนาตนเอง 
    อยางตอเนื่อง 

142 113 61  3.26 4 

2. ผูเรียนสามารถคนหาความรูดวยตนเอง 
    จากแหลงเรียนรูตางๆ ได 

174 118 24  3.47 4 

3. ผูเรียนสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู 
   และประสบการณไดอยางถูกตองดวย 
   ตนเอง 

215 88 13  3.64 4 

คาเฉลี่ยรวม     3.46  
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มาตรฐานท่ี 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี 
 
ในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมาก (X= 3.83) 

เมื่อดูรายละเอียดในแตละรายการ พบวา ทุกรายการอยูในระดับดีมาก  ดังแสดงในตารางที่ 24 
 

ตารางท่ี 24  แสดงผลผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ีตามมาตรฐานที ่7 
          N=316 

ตัวบงชี ้

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

 

ปร
ับป

รุง
  

 
X เก

ณฑ


มา
ตร

ฐา
น 

1. มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพ 
    ทางกายตามเกณฑ 

275 22 16 3 3.80 4 

2. ผูเรียนราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ด ี
    ตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 

253 15 48 - 3.65 4 

3. ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพสุขนิสัย และ 
    ปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบัติภัย 

291 18 7 - 3.90 4 

4. ปลอดส่ิงเสพติดใหโทษและส่ิงมอมเมา 309 5 2 - 3.97 4 
คาเฉลี่ยรวม     3.83  
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  มาตรฐานท่ี 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา  

 
ในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและ 

กีฬา ในระดับดีมาก (X= 3.83) เมื่อดูรายละเอียดในแตละรายการ พบวา อยูในระดับดีมากทุก
รายการ  ดังแสดงในตารางที่ 25 

 
ตารางท่ี 25  แสดงผลผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

       ตามมาตรฐานที ่8   
          N=316 

ตัวบงชี ้
ดีม

าก
 

ด ี

พอ
ใช

 

ปร
ับป

รุง
  

 
X เก

ณฑ


มา
ตร

ฐา
น 

1. ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรม 
    ดานศิลปะ 

288 24 4 - 3.90 4 

2. ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรม 
    ดานดนตรี/นาฏศิลป 

265 34 17 - 3.78 4 

3. ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรม 
    ดานกีฬา/นันทนาการ 

283 28 5 - 3.88 4 

4. ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรม 
    ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ 
    ทองถิ่นและของไทย 

259 41 16 - 3.77 4 

 คาเฉลี่ยรวม     3.83  
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ตอนท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 
  จากการเรียนวิชาการงานเทคโนโลยี งานประดิษฐ ง 33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่ 3  ปการศึกษา 2551  พบวา  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 4 มากที่สุด  จํานวน 
114 คน  คิดเปนรอยละ 36.1 รองลงมาคือมีคะแนนในระดับ 3.5 จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 
24.7  นอยที่สุดคือมีคะแนนในระดับ 1.5 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.3   ทั้งนี้มีคะแนนในระดับ 
1 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.2  ดังแสดงในตารางที่ 26  และแผนภูมิที ่2 
 
ตารางท่ี 26  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
         งานประดิษฐ  ง  33101   

N= 316 
 ระดับคะแนน 

รายการ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 
จํานวนนักเรียน 114 78 59 26 28 4 7 

รอยละ 36.1 24.7 18.6 8.2 8.9 1.3 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมท่ีิ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ 
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ตารางท่ี 27  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3/6 
 
  จากการเปนครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 ปการศึกษา 2551  พบวา  
ผูเรียนทุกคนจบตามหลักสูตร โดยมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 1.51 – 2.00 มากที่สุด จํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 27.5 รองลงมาคือมจีํานวนรอยละเทากันคือ 25.0 คะแนนระหวาง 2.01 – 
3.00  จํานวน 20 คน ทั้งนี้มีคะแนนซึ่งถือวาเปนคะแนนในระดับสูงของหองคือระหวาง 3.01 – 3.50 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ดังแสดงในตารางที่ 27 
 
ตารางท่ี 27  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3/6 

N= 40      
 ระดับคะแนน 

รายการ 1.00-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 
จํานวนนักเรียน 5 11 10 10 4 - 

รอยละ 12.5 27.5 25.0 25.0 10.0 - 
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แผนภูมท่ีิ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 

 
 
 
 

1-1.5     1.51-2.0   2.01-2.5  2.51-3.0   3.01- 3.5                       
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ตารางท่ี 28  แสดงคุณลักษณะของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
                   งานประดิษฐ   ง 33101  
 
  จากการประเมินผลคุณลักษณะของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
งานประดิษฐ  ง 33101  ปการศึกษา 2551 พบวา ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในระดับดีมาก 
(X= 3.42) และการอาน คิดวิเคราะหในระดับดี  (X= 3.21) ดังแสดงในตารางที่  28  
 
ตารางท่ี 28  แสดงคุณลักษณะของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
                   งานประดิษฐ   ง 33101   

                                        N = 40   
คุณลักษณะ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง X 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 211 31 71 3 3.42 
การอาน คิดวิเคราะห 99 185 32 - 3.21 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
 

การรายงาน การปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง     (Self Assessment Report)   
มีวัตถุประสงคเพื่อ  
 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2551 
 

2. ศึกษาวิธีการดําเนินการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง   รวมทั้งผูเรียน      ตาม 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

  ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ คือ 
 

  1. ผูสอนใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน และ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

  2. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามเกณฑมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

ประชากรที่ใชในการรายงานผลคือ  ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียน 
ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ง 33101 
จํานวน 7 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 316 คน  
 

  เคร่ืองมือที่ใชในการรายงานคือ 
 

1. แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูเรียน 
 

2. แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

3. แบบประเมินการสอนของครู 
 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ และคาเฉล่ีย 
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  ผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง  สรุปไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาตนเอง 
 

1. การประเมินการพัฒนาตนเอง 
 

        จากมาตรฐานที ่9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ/ความรู  ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดีนั้น ผูรายงานไดประเมินตนเองจากการ
ปฏิบัติงานในดานนี้ในระดับดีมาก  

      จากมาตรฐานที ่10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางม ี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา ผูรายงานมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคญั ในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87  ซึ่ง
พบวาทุกรายการปฏิบัติไดในระดับดีมาก   
 

2. การประเมินจากผูเรียน 
 

        จากการใหผูเรียนประเมินผูรายงาน   พบวา  ในภาพรวมผูรายงานจัดการเรียน 
การสอนไดในระดับดี (X= 2.96)  เมื่อดูในรายละเอียดแตละรายการ พบวา ทุกรายการจัดไดใน
ระดับดีทั้งส้ิน  และมีถึง 4 รายการ   ที่มีคะแนนเฉล่ียเทากัน    ทั้งนี้ไดเรียงลําดับการจัดการเรียน
การสอนจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ การติดตามผูเรียนที่ไมสงงาน/ไดคะแนนนอย  เนื้อหา 
บุคลิกภาพ ความเอาใจใสในการสอน ส่ือการสอน และการประเมินผล (X= 2.99, 2.98 และ 2.95 
ตามลําดับ)  

 
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
  มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 
  จากการใหผูเรียนประเมินตนเอง ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พบวา  ในภาพรวมนักเรียนมีเกณฑอยูในระดับด ี(X= 2.87)  เมื่อดูรายละเอียดในแตละ
รายการ พบวา ทุกรายการอยูในระดับดีทั้งส้ิน ซึ่งคะแนนเฉล่ียสูงเปนอันดับหนึ่งคือ ผูเรียนมีความ
กตัญู (X= 3.10) รองลงมามีคะแนนเทากัน (X= 2.91) คือ มีความซื่อสัตย สุจริตและมีความ 
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เมตตากรุณา ฯ อันดับสุดทายคือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ (X= 2.69)  

  
มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 
ในภาพรวม พบวา  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมใน 

ระดับดี  (X= 3.03)    
 
มาตราฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 

รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
 

ในภาพรวม พบวา นักเรียนทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางาน 
รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตในระดับด ี (X= 2.99)   เมื่อดูรายละเอียดในแตละ
รายการพบวา  ทุกรายการอยูในระดับดี  โดยผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได   มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
(X= 3.03)    
 
  มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ม ี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
 
  ในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนในระดับดี (X= 2.77)   เมื่อดู
รายละเอียดในแตละรายการพบวา ทุกรายการอยูในระดับดี  โดยผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ  มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  (X= 2.96)   
 
  มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  

 
 พบวา ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร อยูในระดับดี (X= 2.96)  

ดังแสดงในตารางที่ 21 หากแตในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปที ่3 พบวาผูเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 3.29  โดยไดระดับคะแนน 4 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 
36.1 รองลงมาระดับคะแนน 3.5 รอยละ 24.7 และนอยที่สุดคือระดับคะแนน 1.5 รอยละ 1.3 
สําหรับระดับคะแนน 1 มีจํานวนรอยละ 2.2   
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  มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 
 ในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในระดับดีมาก (X= 3.46)  เมื่อดูรายละเอียดในแตละรายการพบวา
อยูในระดับดีมากทุกรายการ   

 
มาตรฐานท่ี 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี 
 
ในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมาก (X= 3.83) 

เมื่อดูรายละเอียดในแตละรายการ พบวา ทุกรายการอยูในระดับดีมาก   
 

  มาตรฐานท่ี 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา  

 
ในภาพรวม พบวา ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและ 

กีฬา ในระดับดีมาก (X= 3.83) เมื่อดูรายละเอียดในแตละรายการ พบวา อยูในระดับดีมากทุก
รายการ   
 
ตอนท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
งานประดิษฐ ง 33101 
 
  จากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ง 33101 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3  ปการศึกษา 2551  พบวา  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 4 มากที่สุด  
จํานวน 114 คน  คิดเปนรอยละ 36.1 รองลงมาคือมีคะแนนในระดับ 3.5 จํานวน 78 คน คิดเปน
รอยละ 24.7  นอยที่สุดคือมีคะแนนในระดับ 1.5 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.3   ทั้งนี้มีคะแนน
ในระดับ 1 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.2   
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  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 
 
  จากการเปนครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 ปการศึกษา 2551  พบวา  
ผูเรียนทุกคนจบตามหลักสูตร โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง 1.51 – 2.00 มากที่สุด จํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 27.5 รองลงมาคือมีจํานวนรอยละเทากันคือ 25.0 คะแนนระหวาง 2.01 – 
3.00  จํานวน 20 คน ทั้งนี้มีคะแนนซึ่งถือวาเปนคะแนนในระดับสูงของหองคือระหวาง 3.01 – 3.50 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.0  
 
  3. ผลคะแนนคุณลักษณะของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
งานประดิษฐ  ง 33101   
 
  จากการประเมินผลคุณลักษณะของผูเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
งานประดิษฐ  ง 33101  ปการศึกษา 2551 พบวา ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในระดับดีมาก 
(X= 3.42) และการอาน คิดวิเคราะหในระดับดี  (X= 3.21)  
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ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการสอนวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ  ง 33101 และ 
การปฏิบัติงาน มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ดานผูเรียน  ซึ่งแตกตางกันทั้งดานสติปญญา  อารมณ และฐานะความเปนอยู  
ทั้งนี้การที่จะสอนงานปฏิบัตินักเรียนจํานวน 40–50 คน ในเวลาเดียวกันเปนเร่ืองที่ยากมาก การ
คาดหวังใหนักเรียนแตละหอง แตละกลุมจึงตองลดหล่ันลงมา  

2. ดานผูสอน  เนื่องจากเปนวิชาที่เนนการปฏิบัติ   และผูสอนไดสอนมาเปนเวลา  
นาน ทั้งนี้ไดทราบอุปสรรคปญหาการเรียนการสอน    จึงไดเตรียมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อใหเกิดความสุขทั้งผูเรียน และผูสอน ตลอดจนตัดปญหาการไมมีงานปฏิบัติของผูเรียน ดังนี ้
        2.1 งานปฏิบัติงานเดี่ยวแตละงาน จะใชเวลา 2 คาบ ไมตองไปทําตอเปน
การบาน ตัดปญหาการไมสงงานตามกําหนด ทั้งนี้จะใหคะแนนตามความสามารถของผูเรียนแตละ
คนเปนหลัก หากเปนงานกลุมตองไมเกิน 7 คน และเปนงานที่ไมยากแตละคนสามารถทําได แลว
มาตอยอดเปนชิ้นงาน เชน งานเย็บดอกตอผา หรือเปนงานที่เนนความสุข สนุกสนาน เชน การแตง
เพลง รองเลนกับงานประดิษฐ  งานปรุงอาหารจานเดียว 
        2.2    เนนวิถีพอเพียง  โดยงานสวนใหญจะใชเศษวัสดุ หรือส่ิงของที่มีราคาถูก 
ผสมผสานความเปนไทย และความคิดสรางสรรค เชน งานเย็บบายศรี งานกระดาษอัด งานเย็บ
ดอกตอผา บรรจุภัณฑใสบุหงาแหงจากปฏิทินตั้งโตะ การผลิตกระดาษดวยมือ เปนตน 
        2.3  เนื่องจากผูเรียนมีพื้นเพในเขตกรุงเทพมหานคร    การที่จะใหผูเรียนหา
วัตถุดิบตางๆ เปนไปไดยาก ครูจึงตองเปนผูเตรียมวัตถุดิบใหนกัเรียน ซึ่งเปนการดี เนื่องจากการซื้อ
ทีละมาก จะชวยใหราคาวัตถุดิบถูกลง ผูเรียนจายนอยลง แตครูก็ตองเสียเวลาในสวนนี้ (คาน้ํามัน 
คารถ ครูออกเอง) เพื่อตัดปญหาการไมมีงานปฏิบัติของนักเรียน และอํานวยความสะดวกใหแก
ผูเรียน และผูปกครอง เชน ใบตอง ไหมพรม ดอกไมแหง เปนตน 
  3.   ดานหลักสูตร เนื่องจากการจัดหลักสูตรตลอดปการศึกษา   ตามพรบ.  ป พ.ศ. 
2542 มีจํานวนทั้งส้ิน 80 ชั่วโมง แตความเปนจริงแลวทําไมได เนื่องจากโรงเรียนมีวันหยุด มี
กิจกรรม หรือมีคําส่ังจากทางราชการใหหยุด ทําใหการสอนไมเปนไปตามโครงสรางที่วางไว  ทั้งนี้
จะมีปญหาในทุกปการศึกษา แตแกไขโดยตั้งผลการเรียนรูที่คาดหวังไว 1 ขอแตใหปฏิบัติ 2 ชิ้นงาน 
หากเวลาไมพอก็จะเหลือ 1 ชิ้นงาน เพื่อใหครบโครงสรางของวิชา   
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เอกสารอางอิง 
 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง. 2550. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2550  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
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บรรยากาศในการเรียนการสอน โดยทํางานเปนกลุม 

ผลงานการเย็บจานรองดวยกระดาษ และใบตอง 

งานเย็บดอกตอผา  ผูเรียนเปนผูคิดแบบช้ินงาน 

ประกอบ และปรุงแตงอาหารใหครบ 5 หมู 

รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ โดยมีคําบังคับ 7 คํา 
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ตุกตาบองแบว 

งานกระดาษอัดจากฟอรมของลูกโปง 

โครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุเหลือใช 

ถุงบุหงาสด และบรรจุภัณฑใสบุหงาแหง 

พวงบุษบา 
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การนําความรูงานกระดาษอัด ไปใชตกแตงเวท ี
 
 
 
 
 
 

งานเย็บบายศรี 
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ภาคผนวก ข 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
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ขอเสนอแนะของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
 

(นางสาลินี มีเจริญ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
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»ÃÐÇ ÑµÔ 
ª ×èÍ     ¤Ã Ù»ÒÃ ÔªÒµ Ô ÇÕÃÐ¾ Ñ¹¸ Ø�  ¹Ñ¡àÃ ÕÂ¹Á Ñ¡àÃ ÕÂ¡ “¤Ã Ù¡ Ø�§” 
»Ã ÔÒµÃ Õ ÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ �º Ñ³± Ôµ ÊÒ¢Ò¤Ë¡ÃÃÁÈÒÊµÃ �  

    ÁËÒÇÔ·ÂÒÅ ÑÂàª ÕÂ§ãËÁ � 2526. 
»Ã ÔÒâ· ÈÔÅ»ÈÒÊµÃÁËÒº Ñ³± ÔµÊÒ¢Ò¤Ë¡ÃÃÁÈÒÊµÃÈÖ¡ÉÒ     

    ÁËÒÇÔ·ÂÒÅ ÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ � 2539. 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

¡ÒÃÃ ÑºÃÒª¡ÒÃ  2527 âÃ§àÃ ÕÂ¹¹¹·Ã ÕÇÔ·ÂÒ áµ �¡ÃÐ·ÃÇ§ãË �ÁÒÊÍ¹· ÕèâÃ§àÃ ÕÂ¹¾ÃÐâ¢¹§¾ Ô·ÂÒÅ ÑÂ 
2529 âÃ§àÃ ÕÂ¹ÂÒÊÙºÇÔ·ÂÒ¹Øà¤ÃÒÐË � (Ã Ø�¹áÃ¡) » �¨¨ Øº Ñ¹¤ ×Í âÃ§àÃ ÕÂ¹ÊÔÃ ÔÃ Ñµ¹Ò¸Ã  

     2531–» �¨¨ Øº Ñ¹  âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§  
    2549   µ íÒáË¹�§¤Ã Ù ÇÔ·Â°Ò¹Ðª íÒ¹Ò¡ÒÃ¾ ÔàÈÉ 

§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ �  
    ¤ÇÒÁ¤ Ô´àË ç¹µ �Í¼ �Òä·Â¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ§¤ �¡Ã¾ Ñ²¹ÒÊµÃ Õ ã¹¡Ã Ø§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 
    §Ò¹ÇÔ¨ ÑÂ 
    1. ¡ÒÃ´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¨ Ñ´¡ÒÃàÃ ÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒª �Ò§à¤Ã ×èÍ§ËÍÁ ª 0162  
         ÃÐ´ ÑºÁ Ñ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µ �¹ âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 

     2. ¡ÒÃà»Ã ÕÂºà· ÕÂº¤ Ø³ÀÒ¾¢Í§¡ÃÐ´ÒÉ¼Å Ôµ´ �ÇÂÁ ×Í 
     á¼¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃ ÕÂ¹Ã Ù� 

    1. ÇÔªÒª �Ò§à¤Ã ×èÍ§ËÍÁ ª 0162 ÃÐ´ ÑºÁ Ñ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µ �¹  
  âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 

    2. ÇÔªÒ§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � ª Ñé¹Á Ñ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ» �· Õè 3 âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 
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