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ก.ค.ศ. 3 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะช านาญการ 

สายงานการสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

 ชื่อ   นายสง่า     นามสกุล      คูค า 

 ต าแหน่ง          ครู                        ต าแหน่งเลขที่        6656 

 สถานศึกษา/หน่วยงาน  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา อ าเภอ/เขต    บางละมุง 

    จังหวัด          ชลบุรี 

เขตพื้นที่การศึกษา  -                      ส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 รับเงินเดือนในอันดับ    คศ. 1             ขั้น   25,730   บาท 

 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) 

  ผู้ขอรับการประเมินขอรายงานข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี ้ และได้แนบเอกสารหลักฐานอ้างอิง

แต่ละข้อ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้

2.1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการ
ประเมินของปีปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 1) 

- ช่ือวิชาท่ีสอน  รหัสวิชา  3105-2007 รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
- คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียน =  40.695 
- คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียน =  59.305 
2) ค่าทีเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน 

- คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาค

เรียน /ปลายปีการศึกษาท่ีแล้ว(ภาคเรียนท่ี 1/2560)  = 49.050  

(เอกสารหมายเลข 2) 



2 

 
3) คะแนนทีเฉล่ีย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาค

เรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน (ภาคเรียนท่ี 1/2561)   = 50.877  

(เอกสารหมายเลข 2) 

2.1.2 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอืน่ ๆ 
ผู้ขอรับการประเมินขอรายงานในรอบ 2 ปีท่ีท าการสอนในวิชาท่ีเสนอขอรับการ

ประเมิน ดังนี้ 
1) ผู้เรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ จ านวน.......25..........คน

สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
   รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105–2007 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  ช้ันปีท่ี  1  กลุ่ม 2 มีผู้เรียนจ านวน  12  คน 

  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
   รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105–2007 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ช้ันปีท่ี  1  กลุ่ม 2 มีผู้เรียนจ านวน  13  คน 
2) ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตาม

หลักสูตร/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดับ ดี จ านวน

.....-........คน คิดเป็นร้อยละ.....-....... 

3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามท่ีสถานศึกษาก าหนดใน

ระดับดีมากจ านวน......25.......คน คิดเป็นร้อยละ.....100....... (เอกสารหมายเลข 3) 

2.2 รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตามหัวข้อดังนี้ 
2.2.1 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 

  ตามท่ีขาพเจาไดรับมอบหมายใหสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเปนวิชาท่ีตอง
ปฏิบัติ ท้ังด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประกอบวงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์จึง
ต้องก ากับดูแลอย่างเขมงวดในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในการ
ประกอบวงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์จึงท าให้ นักเรียน นักศึกษาจะรูสึกเบื่อหนายไดงาย 
ข้าพเจาไดสังเกตพบวา จากการท่ีครูผูสอนไดถายทอดความรูใหนักเรียนในช้ัน หลังจากการสอน ครู
ไดประเมินผล โดยการมอบหมายใหท า ใบงานการทดลองเรื่องงานโปรแกรม Proteus และ Arduino 
IDE เบื้องต้น พบว่านักเรียน นักศึกษาบางคนไมสามารถท าการทดลองผานเกณฑท่ีก าหนดได้ ซึ่ง
ปัญหาดังกลาวนั้นเกิดจากการท่ีนักเรียนบางคนเรียนรูไดชา ไมกลา มีความสามารถในการเรียนรูไม
เท่ากัน ขาดทักษะในการเขียนคอมพิวเตอร์ ขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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ในวงจรการใช้งาน ขาพเจาจึงไดหาวิธีการท่ีจะจูงใจใหนักเรียนมีความสนใจและกระตุ้นใหนักเรียน 
นักศึกษามีความกระตือรือรนมากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น เปนวิธีการท่ีชวยสนับสนุนวิธีการ     
ดังกลาวไดทางหนึ่ง โดยใหเพื่อนไดมีบทบาทส าคัญในการเรียน เพื่อนและกลุมมีอิทธิพลในการสราง
ความสนใจ จูงใจและการยอมรับของเพื่อนดวยกัน 

2.2.2 รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
ขาพเจาไดศึกษาวัตถุประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตาม

หลักสูตรหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยไดจัดท าโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เตรียมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนรูให้
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา พรอมบูรณาการรวมกับ คุณธรรม
จริยธรรมโดยมุงเนนความหลากหลาย จัดเตรียมการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับผลลัพธการ
เรียนรู โดยไดก าหนดเกณฑการประเมินท่ีชัดเจนและครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค จัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของนักเรียน นักศึกษาได
ค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนส าคัญ เนนใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติ
จริง และสถานการณจริงเพื่อใหคิดเปน ท าเปนและแกปญหาได เชน การสาธิต การฝึกปฏิบัติจากของ
จริง การศึกษานอกสถานท่ีเปนตน สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดสรางองคความรูใหม ดวยตนเอง 
โดยเนนใหเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ และน ามาแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน จนสรุปเป
นองค ความรูไดเชน การศึกษาคนควาความรูท่ีมอบหมายผานส่ืออินเตอรเน็ต การวิเคราะหช้ินงาน
และอภิปรายสรุปความรู รวมกันอีกท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามสอดแทรกไปใน
เนื้อหารายวิชาดวย  โดยขาพเจาไดจัดท าวิจัย ในชัน้เรียนเพื่อแกปญหาดังกลาวข้างตน เร่ือง “ผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ 
ปวส.1  กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา”  ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  มีประโยชน ดังนี้ 

1. เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
2. นักเรียน นักศึกษามีทักษะการสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและน าไปใช้ในเรื่อง

อื่นๆ ในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
3. นักเรียน นักศึกษามีความสุขมากขึ้นในการเรียน 
4. บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนานมากขึ้น 
5. ท าใหนักเรียน นักศึกษา กลาพูดกลาซักถาม และกลาแสดงความคิดเห็นในช้ัน

เรียนมากขึ้น 
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6. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

เรื่องอื่น ในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป  
2.2.3 การน ารูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาไปใช้ในการแกป้ัญหาหรือ

พัฒนาและผลที่เกิดขึ้น 
 ในการแกปญหาดังกลาว ขาพเจาไดด าเนินการดังนี้ ในสับดาหท่ี 5 ของการเรียนวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์ นักเรียนจะไดท าการทดลองใบงานเรื่องงานการทดลองโปรแกรมรับค่า Push 
Switch มาควบคุม LED แบบต่างๆ ซึ่งเปนเรื่องท่ีส าคัญท่ีจะท าใหมีความรู ความช านาญในการเรียนรู
หลักการการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ได ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองจะใชวิธี ค้นคว้าหาข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือต่างๆ 
และจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอกเหนือจากห้องเรียน เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ จนสงผลใหเกิดการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้นตามข้ันตอนดังนี้  

1. แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม ในแตละกลุมจะเฟนหานักเรียนนักศึกษาท่ีมีความรู้ใน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีลักษณะเปนผูน า มอบหมายใหเปนหัวหน้า
กลุ่ม  

2. ครูผูสอนช้ีแจงการเรียนแบบตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยหลังจากครูสอน
ในแตละครั้งก็จะมอบหมายใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองตามใบงาน โดยนักเรียนนั่งท าใบงาน
ระดมสมองชวยกันทดลอง หากหัวขอใดสมาชิกในกลุมไมเขาใจ สมาชิกในกลุ่มต้องระดมความคิดและ
ค้นคว้าหาข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือต่างๆ และจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอกเหนือจากห้องเรียน 
หรือเรียนรู้จากเพื่อนกลุ่มอื่นๆ หรือผู้เช่ียวชาญ หากสมาชิกในกลุมยังไมเขาใจก็จะปรึกษาครูผูสอน  

3. ครูสังเกตการท ากิจกรรมของกลุม การชวยกันแกปญหา ความสนใจ และความต้ังใจของ
สมาชิกในกลุม  

4. สังเกตผลการท าการทดลองตามใบงานวาดีขึ้นหรือไม  
5. สังเกตการประเมินตามสภาพจริงในแตละครั้ง  
6. วัดและประเมินผลการเรียน   
7. ติดตามดูแลผูเรียนจนครบท้ัง 18 สัปดาห พบวาสามารถชวยเหลือใหผูเรียนสะสมคะแนน

จนสามารถผานเกณฑได ขาพเจาจึงสรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีก าหนด
ทุกคนและการจัดการเรียนการสอนแบบตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีบรรยากาศท่ีดี ช่วย
ใหนักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือรน สนใจ ต้ังใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้น อีกท้ังชวยให
นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา ชวยสรางความสามัคคีและรูจักแกปญหารวม
กันรู้จักศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนมากขึ้น สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์กับการเรียนของนักเรียน นักศึกษามากขึ้น 
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2.2.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาพัฒนาในอนาคต 

  ควรมีการฝกอบรมใหนักเรียน นักศึกษาเขาใจหลักการและน ากลวิธีการเรียนรูตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการเรียนของตัวเองมากขึ้นทุกรายวิชาและทุกๆ วัน เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา และควรแนะน าให้ผู้เรียนให้ค้นคว้าหรือหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกห้องเรียนมากขึ้น และควรมีการศึกษาการใชการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การเรียนการสอนแบบอื่นๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบวาวิธีใดจะเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากท่ีสุด 
และน ามาใชปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวตอๆ ไป  
3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วันท่ียื่นค าขอรับการประเมิน) 

3.1 ปริมาณงาน 

- จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนต่อสัปดาห์ 32 ช่ัวโมง/ สัปดาห์ (เอกสารหมายเลข 4) 

- จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู/้กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา และระดับช้ันท่ีสอน…........ 

ภาคเรียนที่ 1  

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น  กลุ่ม 
ชั่วโมงสอน 
/สัปดาห์ 

จ านวน
ผู้เรียน 

1 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบ้ืองต้น 

ปวช.2 1-2 4 27 

2 2105-2121 หุ่นยนต์เบ้ืองต้น ปวช.2 1-2 4 27 
3 2105-8501 โครงการ ปวช.3 1-2 4 27 
4 3105-2003 การวิเคราะห์วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ความถ่ีสูง 
ปวส.1,2 21 3 20 

5 3105-2004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ปวส.2 1-2 3 10 
6 3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.1 2 3 10 
7 3105-2009 ระบบเสียงระบบภาพ ปวส.1 2 5 10 
8 3105-8501 โครงการ ปวส.2 1-2 4 10 
9  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ชมรม ชอ. 2 47 

รวม 32 188 
 

 - จ านวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP).....-.......ฉบับ (ส าหรับผู้ขอรับการ

ประเมินท่ีสอนการศึกษาพิเศษ) 

          - จ านวนผู้เรียนท่ีสอน..........188..........คน 
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         - จ านวนครั้งท่ีผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมประจ าวันต่อปี .....-...... ครั้ง 

(ส าหรับผู้ขอรับการประเมินท่ีสอนระดับปฐมวัย) 

 - ปฏิบัติงานอื่น (ถ้ามี) ท าหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1/1-2 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 คน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายดังนี้ 

1) ท าหน้าท่ีหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ท าหน้าท่ีหัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
3) ท าหน้าท่ีหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
4) ท าหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
5) ท าหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
6) ท าหน้าท่ีคณะกรรมการตัดสินผลงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การ

ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 
2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ีระยอง จังหวัดระยอง 

 
3.2 สภาพของงาน 

 รับผิดชอบนักเรียนท่ีมีความตองการจ าเปนพิเศษ 

 รับผิดชอบนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษหลายประเภทความพิการและมีลักษณะ

อาการรุนแรง 

 รับผิดชอบนักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม  

 สถานศึกษาต้ังอยูบนพื้นท่ีปกติ  

 สถานศึกษาท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีภูเขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน  

 สถานศึกษาท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน กันดาร เส่ียงภัย ตามประกาศของทาง

ราชการ เปนตน 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 

    (ลงช่ือ)………………………………………….ผู้ขอรับการประเมิน 

                            (นายสง่า   คูค า) 

                          ต าแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1 

                      วันท่ี  14   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2561         
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การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

  ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง 

 

 

            (ลงช่ือ) ว่าท่ีร้อยตรี………………......………………ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  
                       (ชาติชาย ตลุนจันทร์)  

           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
                                วันท่ี        เดือน                  พ.ศ.                .   
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เอกสารประกอบ  

1. การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007)  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  

2. การวิ เคราะห ข อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนสอบปลายภาค สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007)  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560

และ ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 

3. ส าเนาแบบประเมินผลการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์(3105-2007)วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

ภาคเรียนท่ี 1/2560 และ ภาคเรียนท่ี 1/2561   

4. ส าเนาตารางสอนครู ภาคเรียนท่ี 2/2561  

5. ส าเนาค าส่ังวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่องมอบหมายหนาท่ีราชการประจ าปการศึกษา 2561 
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