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ด้านที่ 2
ความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอน
เกณฑ์ย่อยที่ 1 การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับชั้นที่สอน
ที่ถูกต้อง
เนื้อหาวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คือ ชุมนุมดาราศาสตร์ศึกษา สาหรับ
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ข้าพเจ้าได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสมผสานเนื้อหาดาราศาสตร์ ใน
วิชาวิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.3) บทที่ 1 ปฏิสั มพั นธ์ ในระบบสุริ ยะ และบทที่ 2
ดวงดาวบนท้องฟ้า กับเนื้อหาดาราศาสตร์ ในหนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และความรู้ทางโบราณดาราศาสตร์ (Archaeo Astronomy) จัดเป็น
กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร์ศึกษา เรื่อง การโคจรของวัตถุท้องฟ้า ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ , ตัวชี้วัด (ในระดับชั้น ม.ต้น) และผลการเรียนรู้ (ในระดับชั้น ม.ปลาย) (ดู
ภาคผนวก หน้าที่ 9-11, 12-114)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน หลักสูตร และตัวชี้วัด
ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน หลักสูตร และตัวชี้วัด ตามที่อ้างแล้วในตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมีจิตวิทยา
ศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมีจิตวิทยา
ศาสตร์ โดยมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ ให้
นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติร่วมกับกลุ่ม ทั้ง 11 แผนการจัดการเรียนรู้ (ดูแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1-11 พร้อมใบกิจกรรมและผลงานนักเรียน หน้าที่ 9-114 และ 115-124)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในหลักการสะเต็มศึกษา โดยการบูรณาการ หรือเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มสาระ/นอกกลุ่มสาระ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม)
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่ในความสนใจ/เรื่องในชีวิตประจาวัน ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
ชุมชน
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ข้ า พเจ้ า มี ค วามรู้ ความสามารถ เข้ า ใจในหลั ก การสะเต็ ม ศึ ก ษา โดยการบู ร ณาการ หรื อ
เชื่อมโยงภายในกลุ่มสาระ/นอกกลุ่มสาระ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทาง
วิศวกรรม) เพื่อ แก้ปั ญหาเรื่อ งที่อ ยู่ในความสนใจ/เรื่อ งในชีวิต ประจาวั นที่ส อดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและชุมชน
โดยหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1-5 จะมีการสอนเชื่อมโยงกับความรู้ในสาขาต่างๆ คือ วิทยาศาสตร์
(S, Science), คณิตศาสตร์ (M, Mathematics), เทคโนโลยี (T, Technology), กระบวนการทาง
วิศวกรรม (E, Engineering) ร่วมกับดาราศาสตร์โบราณ (A, Archaeo Astronomy) จึงใช้ชื่อเรียกโดย
ย่อสาหรับการส่งผลงานครั้งนี้ว่า A-STEM (ดูแผนการจัดการเรียนรู้ A-STEM หน้าที่ 9-114)
เกณฑ์ย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทตี่ รงตามมาตรฐานตัวชี้วัด และ/หรือ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด และ/หรือ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
(ดูแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-11 พร้อมใบกิจกรรมและผลงานนักเรียน หน้าที่ 9-114 และ 115-124)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีลาดับของกิจกรรมที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้
ข้าพเจ้าจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีล าดับของกิ จกรรมที่เ หมาะสมกั บกระบวนการเรียนรู้
ตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ (ดูแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-11 พร้อมใบกิจกรรมและผลงาน
นักเรียน หน้าที่ 9-114 และ 115-124)
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.3 จั ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี เชิง บู รณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ที่สอดแทรกเทคนิค/กลวิธี การสอนที่เหมาะสมในการพัฒนาการคิดขั้นสูง
ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เชิง บูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ที่สอดแทรกเทคนิค/กลวิธี การสอนที่เหมาะสมในการพัฒนาการคิดขั้นสูง (เช่น ใช้
คาถามที่พัฒนาการคิดขั้นสูง หรือการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วให้เห็นผลด้วยตนเอง) (ดูแผนการ
จัดการเรียนรู้ A-STEM หน้าที่ 9-114)
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.4 จั ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี เชิง บู รณาการ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เชิง บูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สะท้อน
ถึงความเข้าใจในการเรียนรู้ จากนั้นนักเรียนจะได้อธิบายแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
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ให้กับคนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ (เพื่อน ครู พระ ฯ) ได้เข้าใจ (ดูแผนการจัดการเรียนรู้ A-STEM หน้าที่
9-114)
เกณฑ์ย่อยที่ 3 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ข้า พเจ้ ามี ก ารวัด ผลประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกับ จุ ด ประสงค์ การเรี ยนรู้ ทุ ก จุด ประสงค์ เช่ น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การโคจรของวัตถุท้องฟ้า มีการออกข้อสอบครอบคลุมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ (ดูแผนการจัดการเรียนรู้ A-STEM หน้าที่ 9-114 และแบบทดสอบฯ หน้าที่ 125130)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ข้าพเจ้ามีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนจากแบบทดสอบ และประเมินชิ้นงานที่
นักเรียนออกแบบหรือประดิษฐ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป รวมถึงใช้ตัดสินผลการเรียนรู้ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) (ดูคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน้าที่ 131-132)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการวัดผลประเมินผลที่หลายมิติอย่างเหมาะสม
ข้าพเจ้ามีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจาก (1) แบบทดสอบ (2) การประเมิน
ชิ้นงาน (3) การเขียนอนุทิน (4) การสะท้อนผลที่ได้จากการนาเสนอความรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
โดยมีความตั้งใจว่าจะนามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีและรัดกุมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป (ดูแผนการ
จัดการเรียนรู้ A-STEM หน้าที่ 9-114 และแบบทดสอบฯ หน้าที่ 125-130)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ข้าพเจ้ามีการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ที่ 6-7 เรื่อง ปฏิทินจันทรคติ โดยใช้สื่อที่เป็นภาพยนตร์
สั้นของ Twig เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ และดิถีของดวงจันทร์ มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ (จัดการเรียนรู้กับนักเรียน ม.3) ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวได้ส่งเข้าประกวดตามโครงการ
AKSORN TEACHER’S INSPIRATION AWARD และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ดูร่องรอยการร่วม
โครงการฯ หน้าที่ 133)
เกณฑ์ย่อยที่ 4 การพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ งาน วทร. ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19-20 มกราคม 2556 (ภาคผนวก หน้าที่ 134)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้น ต้น ประจาปี 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เมื่อ 20-22 กุมภาพันธ์ 2556 (ภาคผนวก
หน้าที่ 135)
3. อบรมเชิงปฏิบัติการด้ านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจาปี 2556 ณ ศูนย์บริการฝึกอบรม
สารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่ง ชาติดอยอินทนนท์ จัดโดย สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ เมื่อ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 (ภาคผนวก หน้าที่ 136)
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 โรงแรมเบย์
สมุทรปราการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 11-15 มีนาคม 2556
(ภาคผนวก หน้าที่ 137)
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีราโตสทีเนส วัดโลกทั้ง ใบด้วยไม้แท่ง เดียว จั ดโดยองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อ 26-27 มีนาคม 2556 (ภาคผนวก หน้าที่ 138)
7. เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
(วทร.) ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ 17-20 มีนาคม 2558 (ภาคผนวก หน้าที่ 139)
8. นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง เว็บบล็อกดาราศาสตร์ศึกษา ชุมชนแห่งการเรียนรู้สาหรับการสอน
ดาราศาสตร์ในประเทศไทย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่
22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ 17-20 มีนาคม 2558 (ภาคผนวก หน้าที่ 140-141)
9. นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อปฏิบัติการทางดาราศาสตร์
วัดความยาวเส้ นรอบวงโลกในวั นวสัน ตวุ ษุวั ติ ในการประชุ มวิ ชาการวิ ทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ใ น
โรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ 17-20 มีนาคม 2558 (ภาคผนวก
หน้าที่ 142)
10. เข้ าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุส ภา ประจาปี ๒๕๕๘ เรื่อง “การวิจัยเพื่ อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา” วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 (ภาคผนวก หน้าที่ 143)
11. นาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับคุณภาพดีมาก ลาดับที่ 1 (ชนะเลิศ) เรื่อง ผลการประยุกต์ใช้สื่อสังคม
เพื่อปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวุษุวัติ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2558” National
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Conference “Upgrading the Quality of Science Education 2015”ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13 กันยายน 2558 (ภาคผนวก หน้าที่ 144-147)
ตัวบ่ง ชี้ที่ 4.2 ศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน กระบวนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียน และงานในวิชาชีพ
ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน กระบวนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียน และงานในวิชาชีพ จนปรากฏผลงานทางวิชาการจากการจัดการเรีย นรู้และการจัดทา
นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้
1. โล่และเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจากโครงการ Create and Share White Content
การสร้ า งและเผยแพร่ ข้ อ มู ลสร้ า งสรรค์ ก่ อ เกิ ด แรงบั น ดาลใจต่ อ สั ง คม (ข้ อ มู ล การพั ฒ นาวิ ช าชี พ
การศึกษาและความอบอุ่นในครอบครัว) จากสมาคมผู้ดู แลเว็บไทยและสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 (ภาคผนวก หน้าที่ 148)
2. เกียรติบัตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในระดับคุณภาพดีมาก ลาดับที่ 1 (ชนะเลิศ) เรื่อง ผลการประยุกต์ใช้สื่อสังคมเพื่อปฏิบัติการ
ทางดาราศาสตร์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวุษุวัติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2558” National Conference
“Upgrading the Quality of Science Education 2015”ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 12-13 กันยายน 2558 (ภาคผนวก หน้าที่ 144)
3. บทความทางวิ ช าการ ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง Weblog as Learning
Community for Supporting Astronomy Teaching in Thailand ตีพิมพ์ใน Proceedings of the
22nd International Conference on Computers in Education. Japan: Asia-Pacific Society
for Computers in Education. หน้าที่ 499-503 จัดเมื่อ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2557 ที่เมือง
นารา ประเทศญี่ปุ่น (บทคัดย่อ ภาคผนวก หน้าที่ 149)
4. บทความทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง Thai Students’ Understanding
about Celestial Motion within Their Social and Cultural Context ตีพิมพ์ใน The
International Journal of Science, Mathematics, and Technology Learning ฉบับที่ 21 ปี ค.ศ.
2015 หน้าที่ 11-22 (บทคัดย่อ ภาคผนวก หน้าที่ 150)
5. บทความทางวิชาการ ฉบับภาษาอัง กฤษ เรื่อง Opportunities of Teaching
Archaeoastronomy in Thailand ตีพิมพ์ใน International Education Studies Vol. 8, No. 8;
2015 หน้าที่ 33-39 (บทคัดย่อ ภาคผนวก หน้าที่ 151)
6. บทความทางวิชาการ ฉบับภาษาอัง กฤษ เรื่อง Applying Social Media for
Measure Earth's Circumference from Different Locations on the Vernal Equinox รอตีพิมพ์
ใน Proceedings of the 23rd International Conference on Computers in Education. Japan:
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Asia-Pacific Society for Computers in Education. จัดเมื่อ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2558 ที่
เมืองหางโจว ประเทศจีน (บทคัดย่อ ภาคผนวก หน้าที่ 152)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและร่วมกิจกรรมของสมาคม
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพและร่วมกิจกรรมของสมาคม ดังนี้
1. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (สวคท.) หมายเลข
550672 (ภาคผนวกหน้าที่ 153) และได้ร่วมกิจกรรมของสมาคม โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน (วทร.) และประชุมเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก 2 ปี (ภาคผนวกหน้าที่ 153 และ หน้าที่ 134, 139)
2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเป็นสมาชิกตลอดชี พ
หมายเลข ตช 3344 (ภาคผนวกหน้าที่ 154) และได้ร่วมกิจกรรมของสมาคม โดยการใช้สิทธ์เลือกตั้ง
กรรมการบริหารงานสมาคมฯ ทุกครั้ง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ โดยมีเพื่อนครูเห็นคุณค่าและร่วม
ปฏิบัติด้วย
ข้าพเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ โดยได้รับรางวัลที่สาคัญในช่วง 2
ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558) ดังนี้
1. โล่รางวัลคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทข้าราชการครู ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมถึงการสร้าง คุณประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างดีเด่น จากคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เมื่อ 16 มกราคม 2556 (ภาคผนวกหน้าที่ 155)
2. โล่และเกียรติบัตร รางวัลชมเชยจากโครงการ Create and Share White Content การ
สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสร้างสรรค์ก่อเกิดแรงบันดาลใจต่อสังคม ผ่านทางเว็บ www.anantasook.com
(ข้อ มูลการพั ฒนาวิช าชี พ การศึ ก ษาและความอบอุ่น ในครอบครั ว ) จากสมาคมผู้ ดูแ ลเว็บ ไทยและ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 (ภาคผนวกหน้าที่
148)
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมครูให้ทางานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ในรอบ 2 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558) ดังนี้
1. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในวัฒนธรรมและการใช้
งานโปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ ” บรรยายให้ครูและนักเรียน สังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 (ภาคผนวกหน้าที่ 156)
2. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม (STS)” บรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยครูปากเซ แขวงจาปาสัก สปป.ลาว เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2557 (ภาคผนวกหน้าที่ 157)
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3. เป็นวิทยากรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ให้ความรู้เรื่อง “การประยุกต์ใช้สื่อสังคมเพื่อ
ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวัน วสันตวุษุวัติ” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ผลงานนี้มีความโดดเด่นประการหนึ่ง คือ ทาให้ครู
ทั้ง 17 ทีม สามารถทาปฏิบัติการวิจัยทางดาราศาสตร์จนประสบความสาเร็จ (ภาคผนวกหน้าที่ 158)
4. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” บรรยายให้นักศึกษา นักการศึกษา ครู และผู้สนใจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ในวันที่ 24 กันยายน 2558 (ภาคผนวกหน้าที่ 159-160)

เอกสารสมัครครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย) ด้านที่ 2 เผยแพร่ที่ www.astroeducation.com

ภาคผนวก

8

