แบบการจัดเก็บความรูค้ รูผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นโล่ทองประจําปี 2556
ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง เส้นทางสู่ ครูโล่ทอง
เจ้าของความรู้ชื่อ นางสุนีย์ ฟักวงศ์
ตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชา นาฏศิลป์
สังกัด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
วันที่บันทึกความรู้ 30 / มีนาคม /2558
วัตถุประสงค์ของความรู้ เพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับผู้เข้าคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับโล่ทอง
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากร
ครูที่มีความรู้ความสามารถอยู่เป็นจํานวนมาก โรงเรียนขึ้นอยู่กับฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปัจจุบันฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับเขต
การศึกษา ได้จัดโครงการที่ชื่อว่า “ครูดีเด่น โล่ทอง” เพื่อเผยแพร่ความสามารถ
ในตัวครู ที่สังกัดฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นเป็นประจําทุกปี ครู
สามารถเข้าร่วมรับการประเมิน ซึ่งหากผ่านการประเมิน จะได้รับโล่ทอง และ
เงินรางวัล ทั้งนี้การจะผ่านเข้ารับรางวัลนั้นมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน เริ่มจากรับการ
ประเมินในระดับโรงเรียน เพื่อเลือกครูดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน เพียงช่วง
ชั้ น ละ 1 คน หลั ง จากนั้ น จึ ง ส่ ง เป็ น ตั ว แทนโรงเรี ย นทํ า เอกสารเพื่ อ รั บ การ
ประเมินในรอบที่ 2 จากเขตการศึกษา และฝ่ายการศึกษาฯต่อไป
การเข้าคัดเลือกให้ประสบผลสําเร็จในระดับครูโล่ทองมีประเด็นดังนี้
ประเด็นความรู้จากเรื่องเล่า
1. การเข้าคัดเลือกในระดับโรงเรียนมีความยากกว่าในระดับฝ่ายเนื่องจาก
ต้องแข่งขันกับบุคลากรในโรงเรียนด้วยกันหลายระดับ แต่การแข่งขันใน
ระดับฝ่ายเหมือนกับการแข่งกับตัวเองเตรียมเอกสารและนําเสนอให้
ตรงประเด็นมีโอกาสในการได้รับความสนใจจากคณะกรรมการ
2. การเตรี ย มเอกสารและกรอกข้ อ มู ล ในแบบฟอร์ ม (ตามเอกสาร
ภาคผนวก) ต้องเข้าใจคําถามแยกประเด็นตอบให้ถูก ในหมวดครองตน
ครองคน ครองงาน เพื่อส่งให้ระดับฝ่ายเขตพิจารณาก่อนไปถึงระดับ
ฝ่ายต่อไป
3. การเตรียมผลงานที่มีรูปภาพประกอบมีความสําคัญการเตรียมตัวในแต่
ละปีจึงมีการเก็บเป็นฐานข้อมูล เป็นไฟล์รูปภาพและแยกเป็นเดือน

ข้อแนะนํา/ข้อพึงระวัง
ข้อสังเกต
- การเข้าคัดเลือกระดับโรงเรียนเป็น
การคัดเลือกที่ต้องมีรางวัลหรือผลงาน
ในระดั บ ประเทศหรื อระดั บ ภาคเข้ า
นํ า เสนอจึ ง จะผ่ า นได้ รั บ คั ด เลื อ ก
ระดับโรงเรียน เนื่องจากเป็นตัวแทน
ระดับโรงเรียนคณะกรรมการจึงเน้น
ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพที่ จ ะต้ อ งไปแข่ ง ขั น
คั ด เลื อ กระดั บ เขตและระดั บ ฝ่ า ย
ต่อไป

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ
ประเด็นความรู้จากเรื่องเล่า (ต่อ)
4. การเก็บเอกสารคําสั่งที่ได้รับแต่งตั้งทุกฉบับ รูปภาพกิจกรรมจะบรรยาย
ใต้ภาพทุกภาพเพื่อง่ายต่อการมานําเสนอ เช่น งานอะไร วันที่เท่าไหร่
ได้รับรางวัลอะไร แยกไฟล์เป็นรายเดือน เพื่อง่ายต่อการค้นหา
5. การนําเสนอแผนการสอน การเน้นการฝึกปฏิบัติเนื่องจากวิชานาฏศิลป์
ต้องเน้นกิจกรรม การสังเกต ถ่าย VDO นักเรียน นํามาทําวิจัยแบบง่าย
ไม่ต้องมีสถิติที่ซับซ้อน เพื่อการนําเสนอผลงานที่รวดเร็วเข้าใจง่าย
6. การแยกประเด็นภาพกิจกรรม ให้ชัดการครองตน ครองคน ครองงาน
7. การนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการทําสื่ อให้มีความน่าสนใจ เน้น เรื่ องของ
ผลงานที่ได้รับรางวัลและมีภาพหรื อถ้วยรางวัลที่นําไปในวันนําเสนอ
แนะนําตัวเอง ไม่ต้องรอคําถาม นําเสนอหัวข้อให้ครบ แล้วรอคําถามจด
บันทึกย่อการนําเสนอ เหมือนโบรชัวร์ไว้ในมือ ไม่เรียกกรรมการกลับมา
ฟังคําตอบเมื่อคณะกรรมการ เลยคําถามนั้นไปแล้ว
8. การจั ด วางโต๊ ะนํ าเสนอผลงาน มี ความสํ าคั ญ เป็ น อย่ างมากเนื่ องจาก
ผลงาน 3 ปี ย้อนหลั งมีจํ านวนมากจึ งต้องจัด เรีย งขึ้ นเฉพาะที่มีความ
น่ า สนใจโดยเฉพาะถ้ ว ยรางวั ล ผลงานของเด็ ก นั ก เรี ย น งานวิ จั ย ที่
น่าสนใจ เพราะมีพื้นที่ในการนําเสนอจํากัด

ข้อแนะนํา/ข้อพึงระวัง
-การไม่เก็บเอกสารคําสั่งเมื่อถึงเวลา
จะรวบรวมมีความยากลําบากในการ
สืบค้น
-การบรรยายใต้ภาพมีประโยชน์มาก
บางครั้งนึกไม่ออกว่างานอะไรวันที่
เท่าไหร่เนื่องจากกิจกรรมจะซ้ํา ๆ ใน
การแสดงชุดเดียวกันแต่คนละงาน
เป็นต้น
-การเก็บไฟล์ภาพรวม ๆไม่แยกเดือน
หรือแยกประเภททําให้สืบค้นไม่พบ
ภาพที่ต้องการ ต้องแยกประเภท
หัวข้อการประเมินจึงจะรวบรวมและ
ง่ายต่อการสืบค้น

ภาพวันนําเสนอผลงาน คุณครูสุนีย์ ฟักวงศ์ ครูดีเด่นโล่ทองประจําปี 2556
ณ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

ผู้บันทึกความรู้ ชื่อ – สกุล นางวรายุภัสร์ ปานอําพันธ์ ตําแหน่ง ครูสังกัด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ติดต่อได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โทร 09 2261 4796

