
 

 

บทที่ ๑  สภาพทั่วไป 
 

๑.๑  ข้อมูลท่ัวไป   
             ผู้สอน  นางสคราญ  วิเศษสมบัติ    ตําแหน่ง ครูชํานาญการพิเศษ  ตําแหน่งเลขท่ี  ๓๙๖  
โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑         
รับเงินเดือนอันดับ  ค.ศ. ๓  ข้ัน  ๕๓,๐๘๐ บาท  (ครูชํานาญการพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์)  ปฏิบัติการ
สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓   และสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
๔ – ๖    ระดับชั้นมัธยมศึกษาสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
              ๑.๑.๑  ประวัติส่วนตัว 
                         เกิดวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๔๙๗  ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขท่ี  ๑๕๗/๔  หมู่ท่ี  ๑๑  
ตําบล   วังไผ่    อําเภอเมืองชุมพร     จังหวัดชุมพร   
สถานภาพ  สมรส                   มีบุตร  ๒  คน 
                  
               ๑.๑.๒  ประวัติการศึกษา 
 
ปี พ.ศ.  ท่ีจบ ระดับการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา จังหวัด 

๒๕๕๓ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร 

๒๕๒๗ ศษ.บ. ภาษาไทย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 
๒๕๒๐ พ.ม.  - ศึกษาด้วยตนเอง ชุมพร 
๒๕๑๖ ป.กศ. - ว.ค.เพชรบุรี เพชรบุรี 

 
               ๑.๑.๓  รางวัลหรือส่ิงเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ 
               ปี  ๒๕๔๘  ได้เลือ่นตําแหน่งเป็น  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (สาขาคอมพิวเตอร์)   
               ปี  ๒๕๔๖  ได้รบัการคัดเลือกจากคณะกรรมการคุรุสภาอําเภอเมืองชุมพร                     

                                         เป็นสมาชิกคุรุสภาดีเด่น  “ครูดีศรีชุมพร” 

 
 
 



 

 

๒ รายงานการศึกษาประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๑.๒  ข้อมูลนักเรียนท่ีสอน 
              ๑.๒.๒  จํานวนนักเรียนจําแนกตามชั้น  เพศ   ดังนี้ 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๗ ๑๕ ๓๑    ๒  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒ ๑๓ ๒๕ ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๙ ๑๐ ๑๙ ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙ ๑๒ ๒๑ ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐ ๑๕ ๓๕ ๑ ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๙ ๑๖ ๓๕ ๑  ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๘ ๑๓ ๓๑ ๑  ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๔ ๑๔ ๓๘     ๑ ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๖ ๑๘ ๓๔ ๑  ห้องเรียน 

รวม ๑๖๐ ๑๓๙ ๒๙๙    ๑๐ ห้องเรียน 
 

๑.๓  สภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 
              โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน  และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูง  
ทุกคนท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
๑.๔  โครงสร้างของสาระการเรียนรู้ท่ีสอนนักเรียน 
                  

ระดับชั้น สาระการเรียนรู้ท่ีสอน ชม/สัปดาห์ หมายเหตุ 
ป. ๑ - ๓ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี   
๓ 

ใช้หลักสูตรแกนกลาง  
ของสพฐ. ๒๕๕๑ 

ป. ๔ – ๖ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  สาระท่ี ๓  เทคโนโลยี
สารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) 

๓ 
ใช้หลักสูตรแกนกลาง  

ของสพฐ. ๒๕๕๑ 

ม.๑ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   

๒ 
ใช้หลักสูตรแกนกลาง  

ของสพฐ. ๒๕๕๑ 
ม.๒ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  สาระท่ี ๓  เทคโนโลยี
สารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) 

๑ 
ใช้หลักสูตรแกนกลาง  

ของสพฐ. ๒๕๕๑ 

ม. ๓ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  สาระท่ี ๓  เทคโนโลยี
สารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) 

๑ 
ใช้หลักสูตรแกนกลาง  

ของสพฐ. ๒๕๕๑ 

 



 

 

๓ รายงานการศึกษาประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๑.๕  เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
      ๑.๕.๑ เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 
๒๕๕๕โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

• เข้าใจวิธีการทํางานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทํางาน มีลักษณะนิสัยการทํางาน                           
ท่ีกระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

• เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย  โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กําหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง  ๒  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  เลือกใช้
สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนํากลับมาใช้ซ้ํา    

• เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน การนําเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ 
และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

• เข้าใจการทํางานและปรับปรุงการทํางานแต่ละข้ันตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ                  
การทํางานร่วมกัน ทํางานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทํางานท่ีขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสํานึกในการใช้น้ํา ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

•   เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี  มี
ความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย  นําความรู้และทักษะการสร้าง
ชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี ได้แก่ กําหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓  มิติ หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ 

 • เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา 
ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นําเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสํานึกและ
รับผิดชอบ 

•   รู้และเข้าใจเก่ียวกับอาชีพ รวมท้ังมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ  



 

 

๔ รายงานการศึกษาประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

      ๑.๕.๒  เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตาม
ตัวชี้วัดชั้นปี  โรงเรียนได้กําหนดเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดชั้นปีต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ร้อย
ละ ๘๐  สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ยังใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลคงใช้ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  ๘๐  เช่นกัน 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 •    เข้าใจกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน มีทักษะ                     
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทํางาน          
ท่ีเสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 •    เ ข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี   มีความคิดสร้างสรรค์                  
ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  
อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือนําไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือ
แบบจําลองความคิดและการรายงานผล  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม 

 •    เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธี
แก้ปัญหา  หรือการทําโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล  
และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์   ใน
การแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน 

 •   เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีต่อและเห็นความสําคัญของการประกอบ
อาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติท่ีจําเป็นสําหรับการมีงานทํา วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะ
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพท่ีสนใจ และประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ 
 
๑.๖  ยุทธศาสตร์การสอนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้       
            ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มียุทธศาสตร์การสอนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังต่อไปนี้     

๑) ครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน 
๒) วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้บริหารตรวจสอบก่อนใช้สอนทุกครั้ง 
๔) จัดทําแบบประเมินและแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 



 

 

๕ รายงานการศึกษาประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๕) จัดกิจกรรมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๖)  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต  ในการสืบค้นข้อมูล 
๗) ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
๘) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านการคิด การวิเคราะห์ 
๙) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ริเริ่มคิด  วางแผน  ตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัติจริง  โดยผู้สอนเป็น

ผู้ชี้แนะ 
๑๐)  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนร่วมกับผู้อ่ืน 
๑๑)  มีจิตอาสา 

  
 


