
  ท่านคณะกรรมการประเมิน
       “ครูสอนด”ี
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ตามโครงการสังคมร่วมกนั คนืครูดใีห้ศิษย์
ยกย่องเชิดชู “ครูสอนด”ี พ.ศ. 2554   ทุกท่าน



            โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บํารุง
สํานักงานเขตพื.นที/การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางสุนทยา  คาํมุงคุณ

 ครูชํานาญการพเิศษ
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สํานักงานเขตพื.นที/การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                  เป็นตวัแทน“ครูสอนด”ี 

องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยยาง

อาํเภอเมอืง  จังหวดัสกลนคร



จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
สอนประจําชั.นประถมศึกษาปีที/ 3

สอนแบบร่วมมือ โดยยดึนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้นักเรียนมสี่วนร่วม

ในการเรียนรู้

1.1 มกีารพฒันาสาระและกระบวนเรียนอย่างต่อเนื/อง

11..  ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน
        ((หัวใจของความเป็นครูครูต้องรักเด็กหัวใจของความเป็นครูครูต้องรักเด็ก))

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
สอนประจําชั.นประถมศึกษาปีที/ 3

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

ในการเรียนรู้

สอนแบบเพื/อนช่วยเพื/อน 
หรือพี/สอนน้อง

สอนเหมอืนแม่สอนลูก



บรรยากาศการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียน
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การจัดกระบวนการเรียนการสอนนอกสถานที/

ให้นักเรียนมีอสิระในการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน สถานที/สําคญั ภายใน

11. . การจัดกระบวนการเรียนการสอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน((ต่อต่อ))
1.1 มกีารพฒันาสาระและกระบวนเรียนอย่างต่อเนื/อง (ต่อ)
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ให้นักเรียนมีอสิระในการเรียนรู้ 
ไม่จํากดัสถานที/ในการเรียนรู้ 

เรียนนอกห้องเรียน  ห้องสมุด  ใต้ต้นไม้
แต่ให้อยู่ในสายตาของครู โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน เป็นหลกั

ศึกษาดูงาน สถานที/สําคญั ภายใน
จังหวดัสกลนคร เช่น วดัป่าสุทธาวาส

พระธาตุเชิงชุม พระตําหนักฯ 
หนองหาร สวนสมเดจ็ย่า 

วดัป่าคาํประมง
วดัป่าอุดมสมพร



การสอนบูรณาการภาษาไทย กบัสาระศิลปะ และสาระอื�น ๆ 

การเรียนการสอนนอกสถานที� นกัเรียนมีความสุขในการเรียน

การสอนบูรณาการภาษาไทย กบัสาระศิลปะ และสาระอื�น ๆ 

 การเรียนรู้ คู่คุณธรรม
  การเรียนปนเล่น สอดแทรกคุณธรรม 



2) คดิค้นวธิีการสอนให้มปีระสิทธิภาพ

ผลติสื/อแบบฝึกทกัษะการใช้หลกัภาษา 10 ชุด

11. . การจัดกระบวนการเรียนการสอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน((ต่อต่อ))
1.1 มกีารพฒันาสาระและกระบวนเรียนอย่างต่อเนื/อง (ต่อ)
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ผลติสื/อแบบฝึกทกัษะการใช้หลกัภาษา 10 ชุด
เพื/อแก้ปัญหา การอ่านและการเขียนภาษาไทย

  จดัทาํวิจยัในชั�นเรียนเพื�อช่วยเหลือนกัเรียนและแกป้ัญหาการเรียนการสอน



สร้างเวปไซด์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการเพื/อให้เพื/อนครูดาวโหลด  
ใบงานแบบฝึกมาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื/อแก้ปัญหา

นักเรียนอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้

   สถิติคนเขา้ชมเวปไซดใ์นแต่ละวนั



11. . การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ((ต่อต่อ))

3)  การตดิตามประเมนิผลผู้เรียนและนําผลของการประเมนิมาพฒันาผู้เรียน

อย่างสมํ/าเสมอ  ได้ดาํเนินการประเมนิผู้เรียนอย่างหลากหลาย  โดยประเมนิตาม

สภาพจริง

ทาํการวจิัยในชั.นเรียนเกี/ยวกบันักเรียนขาดเรียน 
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ทาํวจิัยการใช้นิทานคุณธรรมเพื/อพฒันาการอ่านจับใจความ

ทาํการวจิัยในชั.นเรียนเกี/ยวกบันักเรียนขาดเรียน 

และเยี/ยมบ้านเพื/อหาสาเหตุของปัญหา

ทาํวจิัยแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งการบ้าน

ทาํโครงงานคุณธรรมนาํชีวิตออมวนัละนิดพิชิตเศรษฐกิจพอเพียง



11. . การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ((ต่อต่อ))

4)  การสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
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- เข้าร่วมโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลก

- จัดกจิกรรมวนัสําคญัทางพุทธศาสนา- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

- จัดบรรยากาศในชั.นเรียนให้น่าเรียน



1.1. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ((ต่อต่อ))
11..2 2 การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื/องการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื/อง

1) เป็นแบบอย่างในการพฒันาตนเองด้วยการค้นคว้าหาความรู้อย่างสมํ/าเสมอ

- มีการอบรมการเรียนรู้เกี/ยวกับ IT (คอมพิวเตอร์) และสามารถใช้
สื/อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จนสามารถเป็นวิทยากรร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.
สน.1
- เรียนทําเวปไซด์และสามารถเผยแพร่ผลงานทางวชิาการทางอนิเตอร์เนตได้
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และหาโอกาสอบรมธรรมะเพื/อนําความรู้มาสอนนักเรียนให้เป็นคนด ีมคีุณธรรม
สามารถอยู่ร่วมกบัสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ ต้องคู่คุณธรรม

ผอ.สพป.สน.1 เยี�ยมชมการทาํเวป
ไซด์



- ใช้งบประมาณส่วนตัว ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท  

สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภัฎสกลนคร 

- ศึกษาดูงานต่างประเทศ ในประเทศจีน และ ประเทศเวยีตนาม 

1.1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ((ต่อต่อ))
11..2 2 การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื/องการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื/อง
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- ได้ศึกษาหาความรู้จากภูมปิัญญาท้องถิ/นในชุมชน เกี/ยวกบัการทาํสวนผสม จาก
โชคทวีฟาร์มบ้านพะเนาว์ ฝึกการใช้ชีวติแบบพอเพยีง จนทําให้ได้รับเกยีรตบิัตร
ดเีด่นการใช้ชีวิตแบบอย่างเศรษฐกจิพอเพยีง จาก ผอ.สพป.สน.1

1.1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ((ต่อต่อ))
11..2 2 การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื/องการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื/อง

2)  แสวงหาโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและเรียนรู้
จากวถิีชีวิต
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ดเีด่นการใช้ชีวิตแบบอย่างเศรษฐกจิพอเพยีง จาก ผอ.สพป.สน.1



   เชิญครูพระมาสอนธรรมะในโรงเรียน นํานักเรียนตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า  

 ได้รับโล่รางวลัระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และเงนิสด 20,000  บาท

1.1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ((ต่อต่อ))
11..3 3 เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1)  การเชิญบุคคลในชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
   - เชิญผู้นําชุมชน เช่น อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกจิกรรมฟื. นฟูศีลธรรมโลก
 ณ วดัธรรมกาย จังหวดัปทุมธานี
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 ได้รับโล่รางวลัระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และเงนิสด 20,000  บาท

 จากศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 



- นักเรียนไปทําความสะอาดบริเวณวดั  ได้ฝึกการมจีิตเป็นสาธารณะ

1.1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ((ต่อต่อ))
11..3 3 เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2)  การนําสิ/งแวดล้อมและทรัพยากรมาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

-นักเรียนไปถวายเทยีนพรรษาที/วัดใกล้บ้าน ได้เรียนรู้สถานที/สําคัญใน
ชุมชน ไปศึกษาดูงานจากภูมปิัญญาท้องถิ/น ในชุมชน เช่น การทอเสื/อ
 การเลี.ยงปลาดุก ทาํบุญตักบาตรในวนัสําคัญทางพุทธศาสนา
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- นักเรียนไปทําความสะอาดบริเวณวดั  ได้ฝึกการมจีิตเป็นสาธารณะ

- และ จิตอาสา การบําเพญ็ประโยชน์



22. . ผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จ

2.1  ผลการประเมนิความรู้ทางวิชาการของผู้เรียนด้านจริยธรรม

- ได้รับรางวลัเหรียญทองระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือการเล่านิทานคุณธรรม 
ปีการศึกษา 2551

- ได้รับรางวลัเหรียญทองระดบัสํานักงานเขตพื.นที/การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2551-2554
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- ชนะเลศิการเล่านิทานธรรมะ  ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา 
จากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม

สกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2551-2554



- ได้รับรางวลัดเีด่น  ประกวดเล่านิทานพื.นบ้าน  1  รางวัล

- ได้รับรางวลัดมีาก  ประกวดเล่านิทานพื.นบ้าน 2  รางวลั

- ได้รับรางวลัด ี ประกวดเล่านิทานพื.นบ้าน 2  รางวลั

22. . ผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จ

2.1  ผลการประเมนิความรู้ทางวิชาการของผู้เรียนด้านจริยธรรม
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-  ผลการทดสอบผลสัมฤทธิMทางการเรียนระดบัศูนย์เครือข่ายห้วยยางพงัขว้าง 
ชั.นประถมศึกษาปีที/ 3 ภาคเรียนที/ 1/2554  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บํารุง 

มผีลสัมฤทธิMลาํดบัที/ 1 จาก 13  โรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายห้วยยางพงัขว้าง

22. . ผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จ

2.2  ผู้เรียนมีการเปลี/ยนแปลงพฤติกรรมที/ดีมีความสุขที/จะเรียนรู้
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มผีลสัมฤทธิMลาํดบัที/ 1 จาก 13  โรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายห้วยยางพงัขว้าง

- ผลสอบ NT  ปีการศึกษา 2553 ผลสัมฤทธิMได้ลาํดบัที/  48  จาก 176 โรงเรียน 
ของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื.นที/การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



- นักเรียนทําแบบฝึกที/ครูจัดทาํอย่างมีความสุข

- การเรียนรู้แบบร่วมมอื การศึกษานอกห้องเรียน การเรียนรู้แบบ

เพื/อนช่วยเพื/อน  โดยมคีรูดูแลให้ความช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด

22. . ผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จ

2.3  ผู้เรียนมีความกระตอืรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ/มเตมิ
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เพื/อนช่วยเพื/อน  โดยมคีรูดูแลให้ความช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด



- นักเรียนจบชั.นมธัยมศึกษาปีที/ 3 สอบเขาเรียนต่อที/ 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกลู และสอบเรียนทุนพยาบาลที/มหาวทิยาลยัขอนแก่น

22. . ผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จผลการสอนที/ประสบผลสําเร็จ

2.4  ศิษย์เก่าที/ประสบผลสําเร็จในชีวติ
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33. . เป็นแบบอย่างที/ด ีเป็นแบบอย่างที/ด ี
และเป็นที/ยกย่องของลูกศิษย์ เพื/อนครู และชุมชนและเป็นที/ยกย่องของลูกศิษย์ เพื/อนครู และชุมชน

3.1  แบบอย่างที/ดใีนด้านความเป็นครู

- ได้รับเกยีรตบิัตรครูดใีนดวงใจ ปีการศึกษา 2551 , 2553 , 2554
- ได้รับเกยีรตบิัตรครูดเีด่น คุณธรรม  จริยธรรม ศูนย์คุณธรรมที/ 8

- ได้รับเกยีรตบิัตรบุคลากรแบบอย่างการนําหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
ในการปฏิบัตหิน้าที/และการดํารงชีวติดเีด่นประจําปี 2554
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- ได้รับการคดัเลอืกครูสอนด ีลาํดบัที/ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ในการปฏิบัตหิน้าที/และการดํารงชีวติดเีด่นประจําปี 2554



- จัดทาํโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  รณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ

33. . เป็นแบบอย่างที/ด ีเป็นแบบอย่างที/ด ี
และเป็นที/ยกย่องของลูกศิษย์ เพื/อนครู และชุมชนและเป็นที/ยกย่องของลูกศิษย์ เพื/อนครู และชุมชน

3.2  เป็นสมาชิกที/ดขีองสังคมในชุมชน

- นําผู้ปกครอง  นักเรียน  ครู  เข้าร่วมโครงการฟื. นฟูศีลธรรมโลกครั.งที/ 2ได้รับ
โล่  และเงนิสด 20,000  บาท ทาํชื/อเสียงให้ โรงเรียนและชุมชน
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- จัดทาํโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  รณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ

- ฝึกนักเรียนให้เป็นคนประหยดัโดยจัดทาํโครงการออมทรัพย์ทุกวนั

- จัดกจิกรรมวนัสําคญัทางพุทธศาสนา เช่นวสิาขบูชา วนัเข้าพรรษา 

     วนัขึ.นปีใหม่  มกีจิกรรมตกับาตร  ฟังธรรม



33. . เป็นแบบอย่างที/ดีเป็นแบบอย่างที/ดี
  และเป็นที/ยกย่องของลกูศิษย์ เพื/อนครู และชุมชนและเป็นที/ยกย่องของลูกศิษย์ เพื/อนครู และชุมชน((ต่อต่อ))

3.3  มีความมุ่งมั/นที/จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้โดยไม่เห็นแก่ลาภ ยศ 
หรือ ผลงาน

- นํานักเรียน ผู้ปกครองบําเพญ็ประโยชน์ในวนัคุ้มครองโลก ถวายสังฆทาน
พระสงฆ์ 2 แสนรูป ณ วดัธรรมกาย จังหวดัปทุมธานี
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- ฝึกนักเรียนทาํสมาธิหน้าเสาธง   เข้าห้องประชุมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

- ทําตัวเป็นแบบอย่างที/ดีให้กบันักเรียน  ไม่ข้องเกี/ยวอบายมุข  ตัวอย่างที/ดี
มคี่ามากกว่าคาํสอน

พระสงฆ์ 2 แสนรูป ณ วดัธรรมกาย จังหวดัปทุมธานี

หาโอกาสอบรมธรรมะปฏิบตัิธรรม เพื�อนาํความรู้มาสอนนกัเรียน



33. . เป็นแบบอย่างที/ด ีและเป็นที/ยกย่องของลกูศิษย์ เป็นแบบอย่างที/ด ีและเป็นที/ยกย่องของลูกศิษย์ 
เพื/อนครู และชุมชนเพื/อนครู และชุมชน((ต่อต่อ))
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- ทาํนุบํารุงศาสนาด้วยการ ถวายพระไตรปิฎก 1 ชุด วัดด่านคายข้าว อาํเภอดงหลวง 
25,000 บาท

- ทาํวจิัยแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน ,ทาํวจิัยการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน
- แก้ปัญหานักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ด้วยการสร้างแบบฝึก

-  ช่วยเหลอืนักเรียนที/มปีัญหาด้านครอบครัว ปัญหาความยากจน



- บริจาคเงนิปูพื.นห้องเรียน ป. 3  พร้อมตดิพดัลมเพดาน 15,000  บาท
- บริจาคเงนิปูพื.นอาคารอเนกประสงค์ และทําห้องนํ.า  120,000  บาท
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- บริจาคสร้างกฎุศิูนย์ปฏิบัตวิังสวนกล้วย  260,000 บาท
- บริจาคสร้างกฎุวิดัป่าโสมมนัสบ้านภูเพก็   50,000  บาท  



33. . เป็นแบบอย่างที/ด ีและเป็นที/ยกย่องของลกูศิษย์ เป็นแบบอย่างที/ด ีและเป็นที/ยกย่องของลูกศิษย์ 
เพื/อนครู และชุมชนเพื/อนครู และชุมชน((ต่อต่อ))

3.5  มีความภูมใิจในความเป็นครูและมคีวามสุขในการประกอบวชิาชีพครู

-  ได้รับเกยีตบิัตรครูดใีนดวงใจ ปี 2551, 2553, 2554

- ได้รับการคดัเลอืกเป็นครูดเีด่น คุณธรรม จริยธรรม 

- นักเรียนได้รับเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ได้รับโล่ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นํานักเรียนตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
จากศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย

ไดร้ับเกียรติบตัรเป็นบุคลากรแบบอยา่งการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ดาํรงชีวติ ดีเด่นประจาํปี 2554



ความสุขของความเป็นครูคือ การสอน
นกัเรียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และสามารถ
อยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข

ขอกราบขอบพระคุณ

27

ขอกราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินทุกท่าน 

ขอขอบคุณค่ะ
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