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(PERFORMANCE AGREEMENT: PA)(PERFORMANCE AGREEMENT: PA)(PERFORMANCE AGREEMENT: PA)   
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การอบรมเชงิปฏิบติัการการอบรมเชงิปฏิบติัการ

 

 วทิยากร ครูโทนี� ตะวนั แสงทองวทิยากร ครูโทนี� ตะวนั แสงทอง  





ประวติัการศึกษา
ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบฒัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ วชิาโทรฐัศาสตร ์(เกียรตินยิม
อันดบั 1) มหาวทิยาลัยบูรพา
วุฒบิตัรมาตรฐานความรูข้องครุสุภา 9 มาตรฐาน คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลัยสวนดสุติ
กําลังศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลัยศิลปากร

ครูโทนี� ตะวนั แสงทองครูโทนี� ตะวนั แสงทองครูโทนี� ตะวนั แสงทอง   
โรงเรยีนกาญจนานเุคราะห์โรงเรยีนกาญจนานเุคราะห์โรงเรยีนกาญจนานเุคราะห์   

ประสบการณก์ารทํางาน
2555-2557 ผูป้ระสานงาน บ. เพนแทงเกิล โปรโมชั�น จาํกัด (ผูจ้ดักีฬาเทนนสิและวอลเลยบ์อล
ระดบัโลก)
2557  อาจารยส์อนภาษาอังกฤษ บรษัิทออโต้อัลลายแอนซ ์(บรษัิทผลิตรถยนต์ฟอรด์และมาสดา้)
2558-2559    ครผููส้อนโครงการ Intensive English Programme 
2559-2565    ขา้ราชการคร ูโรงเรยีนพนมทวนพทิยาคมฯ 
ป�จจุบนั            ขา้ราชการคร ูโรงเรยีนกาญจนานเุคราะห ์
เจา้ของเพจ Kru Tony English – English and Inspiration
อาจารยพ์เิศษในมหาวทิยาลัย 
วทิยากรในนาม สพฐ., ก.ค.ศ. และองค์กรชั�นนาํต่าง ๆ บรรยายใหกั้บขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 
ทีมครผููน้าํการเปลี�ยนแปลง สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธกิาร
ติวเตอรภ์าษาอังกฤษ



การประเมนิวทิยฐานะแนวใหม ่(ระบบ PA)

Source: กคศ. และ Starfishlabz

 มรีะยะเวลาดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานที�กําหนด
 ผา่นเกณฑ์การประเมนิ PA ยอ้นหลังแต่ละรอบ
 มวีนิัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี

ม.72ม.72
คําถาม: ผลการประเมนิในแต่ละรอบต้องได้เท่าไรจงึจะผา่นเกณฑ์



คําถาม: ในการประเมนิเพื�อคงวทิยฐานะ ระดับการปฏิบติัที�คาดหวงัเหล่านี� ไปปรากฏที�ใด
อีก นอกจากในแบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA)



ตัวชี�วดัการประเมนิเพื�อให้มหีรอืเลื�อนวทิยฐานะ "ครู"

ตัวชี�วดั
การประเมนิ

Source: กคศ. และ Starfishlabz

ไฟล์ดจิทัิล
ประกอบ

การประเมนิ

คําถาม: กคศ. กําหนดให้คลิปบนัทึกการสอน และคลิปแสดงให้เห็นถึงสภาพป�ญหา ที�มา แรงบนัดาลใจฯ มคีวามยาวเท่าไรบา้ง



ตัวชี�วดัการประเมนิเพื�อให้มหีรอืเลื�อนวทิยฐานะ "ครู"

ตัวชี�วดั
การประเมนิ

Source: กคศ. และ Starfishlabz

ไฟล์ดจิทัิล
ประกอบ

การประเมนิ

คําถาม: ผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ครูผูส้อนนาํเสนอในรูปแบบของคลิปได้หรอืไม่



ตัวชี�วดัการประเมนิเพื�อให้มหีรอืเลื�อนวทิยฐานะ "ครู"

ตัวชี�วดั
การประเมนิ

Source: กคศ. และ Starfishlabz

ไฟล์ดจิทัิล
ประกอบ

การประเมนิ

คําถาม: ผลงานทางวชิาการของครูระดับ ชช. และ ชชพ. ต้องทําทกุรอบการประเมนิหรอืไม่



กลวธิกีารเขยีนขอ้ตกลงใน
การพฒันางาน

(Performance Agreement)

ครูตะวนั แสงทอง



การประเมนิวทิยฐานะแนวใหม ่(ระบบ PA)

Source: กคศ. และ Starfishlabz

คําถาม: คณะกรรมการประเมนิผลเป�นใครได้บา้ง



คณะกรรมการประเมนิผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง

ผอ.
แต่งตั�ง

ผู้สอนระดับอุดมศึกษา (ผศ. ขึ�นไป)
แต่งตั�งอีก 2 คน

เป�นกรรมการประเมนิ

ผอ.เป�นประธาน ศึกษานิเทศก์หรอือดีต 
(ชาํนาญการพเิศษขึ�นไป)

ครูผู้สอนจาก รร. อื�น 
(ชาํนาญการพเิศษขึ�นไป)

ผู้ทรงคณุวุฒทีิ�เหมาะสม



Source: กคศ. 

ความสาํคัญของความเชื�อมโยงการพฒันางานตามขอ้ตกลงของแต่ละตําแหนง่



องค์ประกอบของขอ้ตกลงในการพฒันางาน





แบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA)



แบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA)



แบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA)



แบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA)



องค์ประกอบของขอ้ตกลงในการพฒันางาน (สว่นที� 1)



มาตรฐานตําแหนง่ครู





มาตรฐานวทิยฐานะ (ตําแหนง่ครู)



แนวคิดในการเสนอ
ประเด็นท้าทาย



1. School's
policy/vision/
goal/context 

SWOT    
 Analysis

2. Students'
problems/skills 

- 21st Century Skills 
- Global Skills
- Changes in the
digital/disruptive
world 

3. Self (Teacher as
the key of success) 

หลัก 3Sหลัก 3S

- Policy
(School/OBEC/
Ministry of
Education)
- National strategy



PLC โดยธรรมชาติ









ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน
(PERFORMANCE AGREEMENT: PA)



การจดัทําแผนการจดัการเรยีนรูที้�สอดคล้องกับคลิปวดีิทัศน์การสอน
ตาม 8 ตัวชี�วดัที�สะท้อน Performance ของครูสูผู่เ้รยีน 

 

                    โดย ครูตะวนั แสงทอง (ครูโทนี�) 
                     โรงเรยีนกาญจนานเุคราะห์ จงัหวดักาญจนบุรี



 
 Active learning 
Passive learning

Activity-based learning
 

ในแผนการจดัการเรยีนรู ้
และคลิปวดิทัีศนก์ารสอน

K R U T O N Y E N G L I S H © 2 0 2 2  



K R U T O N Y E N G L I S H © 2 0 2 2  

Online 
teaching 

Face-to-face
teaching 





กิจกรรมที�เนน้การเรยีนรูแ้บบ
Active Learning  

K R U T O N Y E N G L I S H © 2 0 2 2  

แบบระดมสมอง (Brainstorming) 
แบบตั�งคําถาม (Questioning-based learning) 
แบบแลกเปลี�ยนความคิด (Think-pair-share)
แบบสะท้อนความคิด (Student's reflection)
แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing)
แบบใชเ้กม (Game-based learning)
แบบใชก้ารทดลอง (Experiment)
แบบเนน้ป�ญหา/โครงงาน/กรณศึีกษา (Problem/Project-

based learning/Case study)
ฯลฯ



ตัวอยางการประยุกตใช Gamification 



ตัวอยางการประยุกตใช Gamification 



ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ�งที�เรียน
และเข้าใจบทเรียน

ผู้เรียนสามารถเชื�อมโยงความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้าง
ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้

ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความ
เชี�ยวชาญจากการเรียนรู้

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
What does smart teaching look like?

ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื�อ
ปรับปรุงการเรียนรู้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
บรรยากาศชั�นเรียนที�เหมาะสม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ก.ค.ศ.

8.
ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้และ
มีการเรียนรู้แบบนาํตนเอง



ตัวชี�วดัที� 1
ผู้เรยีนสามารถเขา้ถึงสิ�งที�เรยีนและเขา้ใจบทเรยีน

วทิยฐานะชาํนาญการ

ก.ค.ศ.



ตัวชี�วดัที� 1
ผู้เรยีนสามารถเขา้ถึงสิ�งที�เรยีนและเขา้ใจบทเรยีน

วทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ

ก.ค.ศ.



ตัวชี�วดัที� 2
ผูเ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรูใ้หม่

วทิยฐานะชาํนาญการ

ก.ค.ศ.



ตัวชี�วดัที� 2
ผู้เรยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรูใ้หม่

วทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ

ก.ค.ศ.



ก.ค.ศ.

ตัวชี�วดัที� 3 
ผูเ้รยีนได้สรา้งความรูเ้อง หรอืได้สรา้งประสบการณ์ใหมจ่ากการเรยีนรู้

วทิยฐานะชาํนาญการ



ก.ค.ศ.

ตัวชี�วดัที� 3 
ผู้เรยีนได้สรา้งความรูเ้อง หรอืได้สรา้งประสบการณ์ใหมจ่ากการเรยีนรู้

วทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ



ก.ค.ศ.

ตัวชี�วดัที� 3 
ผู้เรยีนได้สรา้งความรูเ้อง หรอืได้สรา้งประสบการณ์ใหมจ่ากการเรยีนรู้

วทิยฐานะเชี�ยวชาญ



ก.ค.ศ.

ตัวชี�วดัที� 3 
ผู้เรยีนได้สรา้งความรูเ้อง หรอืได้สรา้งประสบการณ์ใหมจ่ากการเรยีนรู้

วทิยฐานะเชี�ยวชาญพเิศษ





ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ�งที�เรียน
และเข้าใจบทเรียน

ผู้เรียนสามารถเชื�อมโยงความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้าง
ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้

ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความ
เชี�ยวชาญจากการเรียนรู้

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
What does smart teaching look like?

ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื�อ
ปรับปรุงการเรียนรู้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
บรรยากาศชั�นเรียนที�เหมาะสม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ก.ค.ศ.

8.
ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้และ
มีการเรียนรู้แบบนาํตนเอง



เนื�อหา (content) หรอืมโนทัศน์ ที�จัดใหผู้้
เรยีนเรยีนรูห้รอืฝ�กฝน มีความถูกต้อง
และตรงตามหลักสูตร

ใช้สื�อประกอบบทเรยีนได้เหมาะสมและ
ช่วยในการเรยีนรูบ้รรลุวัตถุประสงค์
ของบทเรยีน

ออกแบบและจัดโครงสรา้งบทเรยีนเป�น
ระบบและใช้เวลาเหมาะสม

เนื�อหามีความถูกต้อง และตรง
ตามหลักสูตร

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
ตัวชี�วัดที�  1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ�งที�เรียนและเข้าใจบทเรียน

1.

3.

2.

??? (มีบันทึกหลังการสอน)



มีการทบทวนความรู ้ทักษะ หรอืประสบการณ์
เดิม เช่น การใช้คําถาม แบบฝ�ก หรอืกิจกรรม
ฯลฯ

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
ตัวชี�วัดที�  2 ผู้เรียนสามารถเชื�อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที�ยังมีความรู ้ทักษะ หรอืประสบการณ์เดิม
ไม่เพียงพอที�จะเชื�อมโยงกับการเรยีนรูใ้หม่ เช่น การอธิบาย ยก
ตัวอย่าง การใช้คําถาม เกม หรอืกิจกรรม ฯลฯ

มีการเข้าถึงผู้เรยีนที�ยังไม่พรอ้มที�จะ
เรยีนรูใ้หม่ๅ.

3.

2.

??? (มีบันทึกหลังการสอน)



ออกแบบงานหรอืกิจกรรมใหผู้้เรยีนสรา้งความรูห้รอื
ประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และ
บรบิทของผู้เรยีนและชั�นเรยีน

ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที�ต้อง
ใช้ความรูห้รอืทักษะหลากหลาย

ใช้เทคนิคใหผู้้เรยีนสรุปความรูห้รอืประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง
เช่น แผนที�ความคิด ตารางวิเคราะห ์การทดลองปฏิบัติ การนาํ
เสนอ ฯลฯ

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
ตัวชี�วัดที�  3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้

1. 2.

3.

??? (มีบันทึกหลังการสอน)



มีบันทึกหลังการสอน

กิจกรรมการเรยีนรูเ้ชื�อมโยงสอดคล้องกับ
ชีวิตประจาํวัน บรบิทชุมชน หรอืสภาพจรงิ
ของผู้เรยีน

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
ตัวชี�วัดที�  4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

ผู้เรยีนมีโอกาสสะท้อนการเรยีนรู ้นาํเสนอความ
สาํเรจ็ หรอือธิบายข้อผิดพลาดหรอืความล้มเหลวที�
เกิดขึ�น

วิธีการหรอืกิจกรรมการเรยีนรู ้มีความ
ท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับ
วัย สภาพและพัฒนาการของผู้เรยีน

ๅ.

3.

2.



ผู้เรยีนได้ฝ�กทักษะต่าง ๆ ครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู ้

ผู้เรยีนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที�ได้รบัการพัฒนาใน
สถานการณ์หรอืการแก้ป�ญหาใหม่ ๆ 

ผู้เรยีนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่
การปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรู ้

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
ตัวชี�วัดที�  5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี�ยวชาญจากการเรียนรู้

1.

3.

2.

??? (มีบันทึกหลังการสอน)



มีบันทึกหลังการสอน

มีการสังเกตหรอืค้นหาข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติหรอืมโนทัศน์ที�คลาดเคลื�อนของผู้
เรยีนในระหว่างการเรยีนรู ้

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
ตัวชี�วัดที�  6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื�อปรับปรุงการเรียนรู้

มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรูโ้ดย
ใช้วิธีการที�เหมาะสม เช่น การใช้คําถาม
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ

ๅ.

3.

2.

มกีารนาํผลการสงัเกต หรอืผลการค้นหา หรอืผลการประเมนิ
ระหวา่งเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้เ้รยีน



ผู้เรยีนได้รบัแบบอย่างที�ดีในการใช้ภาษา
พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครู
ผู้สอน

ใช้สื�อการเรยีนหรอืตัวอย่างประกอบที�หลากหลาย และ
กระตุ้นใหผู้้เรยีนคิดวิเคราะห ์เปรยีบเทียบจากสื�อการ
เรยีนหรอืตัวอย่างเหล่านั�น

กระตุ้นใหผู้้เรยีนมั�นใจ มีอิสระในการคิด
หรอืทดลอง และรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
ตัวชี�วัดที�  7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั�นเรียนที�เหมาะสม

1.

3.

2.

??? (มีบันทึกหลังการสอน)



มีบันทึกหลังการสอน

ผู้เรยีนได้รบัโอกาสในการกําหนดเป�าหมาย
การเรยีนรูห้รอืการลงมือปฏิบัติ

8 ตัวชี�วัด ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั�นเรียน 
ตัวชี�วัดที�  8 ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนาํตนเอง

ผู้เรยีนได้รบัการกระตุ้นหรอืการมอบหมายงาน
ใหศึ้กษา ค้นคว้า ฝ�กฝน หรอืเรยีนรูต่้อเนื�อง
เพิ�มเติมภายหลังจบบทเรยีน

ผู้เรยีนได้ประเมินตนเองหรอืถูกเพื�อน
ประเมินในระหว่างเรยีนหรอืเมื�อจบบทเรยีนๅ.

3.

2.





If you want to improve your
teaching, it is useful to

understand what research says
about how learning works and
about how to foster learning.



กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้
 แนวทางการวเิคราะห์ 8 ตัวชี�วดั 

จากแผนการจัดการเรียนรู้
 



สิ�งที�จะชว่ยให้เห็น
ตัวชี�วดัมากขึ�น

การใชคํ้าพูดการใชคํ้าพูด  
การตั�งคําถามการตั�งคําถาม
การตั�งโจทย์การตั�งโจทย์

ใช้คําพูดและคําถามที�ตอบ
โจทย์ตัวชี�วัด
ใช้คําถามปลายเป�ดบ้าง
ใช้คําถามตรวจสอบความ
เข้าใจ
ตั�งคําถามที�นักเรียนพอจะ
ตอบได้



คณุลักษณะเสรมิ
ของครู

มคีวามยดืหยุน่มคีวามยดืหยุน่
ผอ่นคลายผอ่นคลาย  
แต่ทรงพลังแต่ทรงพลัง  

เข้าใจเมื�อนักเรียนตอบ
ผิด (แต่ต้องเข้าถึงและ
ช่วยเหลือ)
ใส่ใจนักเรียนทุกคนใน
ห้อง แต่ไม่กดดันหรือ
เจาะจงตัวบุคคล
ใช้นําเสียงและสีหน้า
ท่าทางอย่างเหมาะสม
แม่นยําในเนื�อหา



ตัวอย่างการประเมินโดยครู



ตัวอย่างการประเมินโดยครู



ตัวอย่างการประเมินโดยครู



ตัวอย่างการประเมินโดยครู



ตัวอย่างการประเมินโดยครู



ตัวอย่างการประเมินโดยครู



แนวทางการวดั
และประเมนิผล
และผลงาน
นกัเรยีน

การเตรยีมตัวสาํหรบัการทําคลิปการสอน 
How to prepare for creating the teaching video

อุปกรณแ์ละ
สถานที�

แผนการจดัการ
เรยีนรู ้สื�อการ
จดัการเรยีนรู ้

นกัเรยีนครูผูส้อน



ประเด็นท้าทาย
กับ

คลิปวดีิทัศนก์ารสอน



การจดัทําวดีิทัศน์
ผลงานด้านที� 1 

และด้านที� 2
 

ครูตะวนั แสงทอง







องค์ประกอบการ
ประเมนิ

การประเมนิดา้นที� 1 ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรูแ้ละการ
จดัการชั�นเรยีน คะแนนเตม็ 40 คะแนน แบง่เป�น 8 ตวับง่ชี� ดงันี�

(1) ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึสิ�งที�เรยีนและเขา้ใจบทเรยีน

(2) ผูเ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณเ์ดมิกบัการเรยีนรูใ้หม่

(3) ผูเ้รยีนไดส้รา้งความรูเ้องหรอืไดส้รา้งประสบการณใ์หมจ่ากการเรยีนรู้

(4) ผูเ้รยีนไดร้บัการกระตุน้และเกดิแรงจงูใจในการเรยีนรู้

(5) ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะความเชี�ยวชาญจากการเรยีนรู้

(6) ผูเ้รยีนไดร้บัขอ้มลูสะทอ้นกลบัเพื�อปรบัปรงุการเรยีนรู้

(7) ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาการเรยีนรูใ้นบรรยากาศชั�นเรยีนที�เหมาะสม

(8) ผูเ้รยีนสามารถกํากบัการเรยีนรูแ้ละมกีารเรยีนรูแ้บบนาํตนเอง



ดา้นที� 1
1. ไฟลว์ีดิทัศน์บนัทึกการสอน
   1.1 จัดทาํขึ�นหลงัจากที�ได้จดัทํา
   แผนการจัดการเรยีนรู้
 



1) ใชก้ลอ้งถา่ยทาํแบบตวัเดยีว (SINGLE VIDEO CAMERA)
(NO TITLE) (NO MUSIC) (ONE - TAKE RECORDING)
(UN - EDITING) (BIRD EYE - VIEW - LONG SHOT VIEW)
2) เนื�อหาของไฟลว์ดีทิศัน ์เนน้การสอน เหน็ภาพรวม
3) ลกัษณะสําคญัทางเทคนคิของไฟลว์ดิทีศันบั์นทกึการสอน
    3.1) ความละเอยีดของไฟลว์ดีทิศัน์
    3.2) บนัทกึเป�น MP4
    3.3) โดยรวมแลว้ไม่เกนิ 60 นาท ีตามบรบิทโรงเรยีน

2 การถ่ายทําวีดทิัศน์บนัทึกการสอน1.



มมุที�ด ี >>  เหน็คร ู  :  การจดัการเรยีนรู้

           >>   เหน็นกัเรยีน : ผลลพัธก์ารเรยีนรู้



คุณครูสามารถเลือกมุมท่ีเหมาะสม



คุณครูสามารถเลือกมุมท่ีเหมาะสม



ตัวอยางหองเรียนแนวราบ



ตัวอยางการใชเสียงผานไมโครโฟน



ตัวอยางการต้ังกลองดานขางของหองเรียน



ครูผู้สอนเลือกมุมตั�งกล้อง
 

ถูกต้อง และถูกใจ
 

ตามธรรมชาติวิชา 



ตัวชว่ย
ในการถ่ายทํา



   
ใชข้าตั�งใชข้าตั�งใชข้าตั�ง
กล้องชว่ยกล้องชว่ยกล้องชว่ย



ภาพชัดเสียงก็ต้องชัด
 

ใช่เครื�องขยายเสียง
ช่วย !









2. ไฟลว์ดีทิศันท์ี�แสดงใหเ้หน็ถึงสภาพป�ญหา ที�มา หรอืแรงบนัดาลใจ
ในการจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูที้�เสนอ 
    - แทรกภาพนิ�ง/ภาพเคลื�อนไหวได้
    - นาํเสนอจาก PowerPoint, Keynote, Google Slides หรอือื�น  ๆ ได้
    - เป�นไฟล ์MP4 ไมเ่กนิ 10 นาที

POWER POINT เป�นไฟล ์MP4 
ไมเ่กนิ 10 นาที

GOOGLE SLIDEKEYNOTE



ลักษณะสาํคัญของ คลิปที�มา  ป�ญหา  หรอืแรงบนัดาลใจ
และเนื�อหาที�ควรปรากฏ

    

การได้มาซึ�งป�ญหาหรอืแรงบนัดาลใจในการพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้

รอ่งรอยกระบวนการ PLC  บรรยายบอกที�มาของการค้นหา
วธิกีารแก้ไขหรอืได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากอะไร

 เทคนคิวธิ ี กลยุทธ ์ การใชส้ื�อ หรอืวธิกีารแก้ป�ญหา  
ต้องสอดคล้องกับคลิปการสอนและแผนการจดัการเรยีนรู ้



 ผูบ้รรยาย เป�นคนเดยีวกนั
กบัคลปิการสอน

 นาํเสนอจรงิแบบปรากฏตวั
และบรรยายดว้ยตนเองเทา่นั�น

ลกัษณะสําคญัทางเทคนคิ

 มีการสอดแทรก (INSERT) 
ภาพนิ�ง หรอืภาพเคลื�อนไหวได้

ไม่แทรกเสียงใดๆ 

ไม่ซอ้นตวัอกัษร

คุณภาพเสียงชดัเจน





ดา้นที� 2 
ดา้นผลลพัธ์
การเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน 
 



 องคป์ระกอบ
การประเมนิ

การประเมนิดา้นที� 2 ดา้นผลลพัธก์ารเรยีนรูข้อง
ผู้เรยีน คะแนนเตม็ 20 คะแนน แบง่เป�น 4 ตวับง่ซี� ดงันี�

(1) ผลงานหรอืผลการปฏบัิตเิป�นผลลพัธท์ี�เกดิขึ�นจากการจดัการเรยีนรู้

ของครู

(2) ผลงานหรอืผลการปฏบัิตสิะทอ้นถงึการไดร้บัการพฒันาทกัษะ

พื�นฐาน (BASIC SKILLS) ตามวยัและลกัษณะของผูเ้รยีน

(3) ผลงานหรอืผลการปฏบัิตสิะทอ้นถงึความสามารถในการเรยีนรู้

(COGNITIVE ABILITIES) ตามวยัและลกัษณะของผูเ้รยีน

(4) ผลงานหรอืผลการปฏบัิตสิะทอ้นถงึการบรูณาการทักษะใน

การทาํงาน (CROSS - FUNCTION SKILLS) ตามวยัและลกัษณะ

ของผูเ้รยีน



ก.ค.ศ.

ตัวชี�วดัที� 1 
 



ก.ค.ศ.

ตัวชี�วดัที� 2 



ก.ค.ศ.

ตัวชี�วดัที�  3 



ก.ค.ศ.

ตัวชี�วดัที� 4



 ไฟลด์จิทัิลผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ที�เกดิจากการแผนการจดัการเรยีนรูท้ี�เสนอ

01

ดา้นที� 2 
ใหม้กีารนาํเสนออยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของกลุม่เป�าหมายอยา่ง
สมเหตสุมผล นา่เชื�อถอื เนน้ผลงานรายบุคคล มากกวา่ผลงานกลุม่
หรอืภาพรวม

02
ผลงานหรอืผลการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน ไดห้ลายรปูแบบ เชน่ ไฟล์
วดีทัิศน์ (1 ไฟลเ์ทา่นั�น) ไฟลภ์าพ หรอืไฟล ์PDF รวมแลว้ไมเ่กนิ 3 ไฟล์



02
ผลงานหรอืผลการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน ไดห้ลายรปูแบบ เชน่ ไฟล์
วีดทัิศน์ ไฟลภ์าพ หรอืไฟล ์PDF รวมแลว้ไมเ่กนิ 3 ไฟล ์(ตอ่)

2.1) กรณเีสนอไฟลวี์ดทิศัน์
ความละเอยีดพอควร
ไฟล ์MP4 ยาวไมเ่กนิ 10 นาที

2.2) กรณเีสนอไฟล ์PDF
 ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิ 10 หนา้

2.3) กรณเีสนอไฟลร์ปูภาพ 
ใหม้คีาํอธบิายใตร้ปูภาพ

และมีจาํนวนไมเ่กนิ 10 ภาพ



 กรณเีสนอไฟลว์ดีทิศัน ์ความละเอยีดพอควร 
ไฟล ์MP4 ยาวไมเ่กนิ 10 นาที

2.1

-  การพูดนําเสนอผลงานของนักเรยีน
-  การปฏิบัตดิ้านกีฬา  ดนตร ี นาฏศลิป�

-  การสาธติ อธบิาย การทําอาหาร

-  การอธบิายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์
-  การพูดสนทนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์
-  การแสดงบทบาทสมมุติ



การแสดงบทบาทสมมตุ ิสนทนาดว้ยภาษาองักฤษ



การนาํเสนองานเดี�ยว



การนาํเสนองานกลุม่



การสอบปฏบิตัเิป�นกลุม่



การอภปิราย อธบิาย สาธติ



2.2
       กรณเีสนอไฟล ์PDF  
     ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิ 10 หนา้

-  นําเสนอข้อมูลเชิงรายงาน
-  อธบิายผลลพัธเ์ป�นไปตามเป�าหมาย
ของแผนการจัดการเรยีนรูห้รอืไม ่ อย่างไร
-  การประเมินผลงาน 



2.3
กรณเีสนอไฟลร์ปูภาพ ใหม้คีาํอธบิายใต ้
รปูภาพและมจีาํนวนไมเ่กนิ 10 ภาพ

- จัดเรยีงภาพ พรอ้มคําบรรยาย
ในหน้ากระดาษ A4 ใหม้ีภาพไม่เกิน 6 ภาพ
ตอ่ 1 หน้า กระดาษ ซึ�งรวมแลว้ ไม่เกิน 10 หน้า
- ไฟล ์3 สกุล ( PDF , JPEG , PNG )
- มีคําบรรยายใตภ้าพ
—  บรรยายภาพใหส้อดคลอ้งกับตวัชี�วัด



การวเิคราะหแ์ละสบืค้น
นกัเรยีนอ่านเรื�อง  วเิคราะหแ์ละสบืค้นสถานที�ที�ปรากฏใน 
เรื�องนริาศเมอืงแกลง เพื�อออกแบบวาดเสน้ทาง 

การออกแบบและวางแผนการทํางาน
นาํขอ้มูลสถานที�มาออกแบบ และวางแผนแบง่งานในกลุ่ม 
เพื�อใหทั้นต่อเวลาที�กําหนด

การทํางานเป�นทีม
นักเรยีนกํากับตนเองในการทํางานที�ได้รบัมอบหมายและ 
รบัฟ�งขอ้เสนอแนะในการปรบัแก้ไข

การนาํเสนอแลกเปลี�ยน
พูดนาํเสนอ สถานที� สภาพสงัคมและวถีิชวิติจากเรื�อง 
นิราศเมอืงแกลง  และแลกเปลี�ยนรบัฟ�งความคิดเหน็

ชิ�นงาน
ตามรอยนริาศเมอืงแกลง



แค่คนที�ยนื
อยูห่น้าห้อง
เปลี�ยน...



"แก่นของวชิาชพีคร ูคือ การเรยีนรู ้
เราจาํเป�นต้องไปใหถึ้งระดบัความคิดความเชื�อ (Mentality)

นั�นคือ เปลี�ยนวธิคิีด วธิสีอน วถีิปฏิบติัที�คุ้นชนิเดิม ๆ
ระบบวทิยฐานะใหม ่ๆ ไมไ่ดต้้องการเปลี�ยนแค่หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิ
แต่ต้องการเปลี�ยนระบบการเรยีนรูข้อง ผอ.โรงเรยีน และคณุครูด้วย"


