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ตวิเตอร์
สอนพเิศษ

ครู คศ.5

รอสอบเป็น 
ผอ. เป็นครู                  

มืออาชีพเรียนต่อเป็น
อาจารย์ มหา’ลยั

รอเกษยีณ



เมื่อเราเป็นครูแล้ว อะไรคือส่ิงทีเ่ราต้องการและอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริง !

“เล่าสู่กนัฟังเพือ่ความฝันอนัสูงสุด”
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ครูสอนสนุก นักเรียนเรียนสนุก แล้วต้องได้ความรู้

เพราะเราเป็นครู ไม่ใช่ตลกคาเฟ่ !
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เมื่อเราเป็นครูแล้ว อะไรคือส่ิงทีเ่ราต้องการและอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริง !

“เล่าสู่กนัฟัง
เพือ่ความฝันอนัสูงสุด”



แต่บางคร้ัง ชีวติการท างานของครู กอ็าจต้องพบกบัอุปสรรค และปัญหา 



Company LOGO

จากไข่ใบหนึ่งมใิคร่รู้          เป็นไข่งู ไข่นก หรือไข่ไก่
เหมอืนตวัฉันยงัไม่รู้เป็นอะไร      ฉันจะเป็นอาชีพใดไม่รู้เลย
  จนวนัหนึ่งไข่ใบนีไ้ด้แตกออก    หลายคนบอกเป็นนู้นนีฉั่นกเ็ฉย
ขอเรียนไปแบบวนัวนัฉันไม่เคย    จนลงเอยเป็นคุณครูด้วยรู้ใจ 

    ท าให้ฉันได้รู้ว่าฉันคอืนก    เร่ิมหัดบนิบ้างบนิตกบนิไม่ไหว
       พอเป็นครูบ้างท้อแท้อยากเปลีย่นใจ   เป็นอย่างอืน่บ้างได้ไหมลองเปลีย่นดู

    เมือ่เป็นนกจะอย่างไรต้องหัดบนิ  แม้บางถิน่ลมพดัแรงกต้็องสู้
                           เหมอืนกบัการทีฉั่นนั้นเป็นครู     ต้องเรียนรู้ต้องสอนศิษย์ก้าวต่อไป
                                   เมือ่บินเก่งต้องหัดบินให้สูงยิง่  สู่โลกแห่งความเป็นจริงทีย่ิง่ใหญ่
                           บินทยานสู่ฟ้ากว้างอนัแสนไกล     ขอเป็นครูด้วยหัวใจเพือ่ศิษย์เอย...                                        

กอบวทิย์  พริิยะวฒัน์



ครูหัดบิน

onair_10_09_2011.wmv
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การส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยการจัดท าแฟ้มสะสมงานนักเรียน

CLICK 

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2554.pdf


การจัดช้ันเรียนหรือการจัดกลุ่มผู้เรียน

 - จดักลุ่มผูเ้รียนเป็นชั้นเรียน
 - จดักลุ่มผูเ้รียนตามความสามารถ
 - จดักลุ่มผูเ้รียนตามความสนใจ



การจัดช้ันเรียนหรือการจัดกลุ่มผู้เรียน



บทบาทหน้าทีข่องครูผู้สอน

แผนการจัดการเรียนรู้ ว21101 ปี 2553 หน่วย 1-3 ล่าสุด.doc


บทบาทหน้าทีข่องครูผู้สอน

เค้าโครงการสอนว21101ปี2553.docx
http://www.facebook.com/photo.php?pid=476510&id=100000539852258


บทบาทหน้าทีข่องครูผู้สอน

แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้.docx


บทบาทหน้าทีข่องครูผู้สอน



การดูแลและควบคุมช้ันเรียน
การดูแลและควบคุมช้ันเรียน โดยการที่ครู

สามารถควบคุมสถานการณ์ในช้ันเรียนโดยเรียบร้อย                 
แต่มิได้หมายถงึ ครูใช้อ านาจในการปกครอง เช่น 

  การขู่  การลงโทษ
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ปัญหาอนัยิง่ใหญ่ที่ท้าทายครูอย่างเรา !

ที่มา http://education.kapook.com/view24954.html



ปัญหาอนัยิง่ใหญ่ที่ท้าทายครูอย่างเรา !



แล้วเราจะท าอย่างไร ?





โทรทัศน์ครู นวตักรรมการสอนเร่ือง พ่อมดกอบวทิย์สอนเร่ืองสถานะของสาร 
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1
   เร่ือง การถ่ายโอนพลงังานความร้อน โดยวธีิการพาความร้อน

ชุด “คู่มอืประยุกต์ใช้โทรทศัน์ครูและแรงบันดาลใจจากโทรทศัน์ครู
ตอนที่ 22 แรงดลบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : พ่อมดกอบวทิย์ พริิยะวฒัน์ สอนเร่ืองสถานะของสาร

จดัท าโดย
นางสาวปารณีย์    แก้วเซ่ง

รหัสนักศึกษา 5111134068     กลุ่มเรียน 5111134.02
คณะครุศาสตร์    หลกัสูตรวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช

www.themegallery.com

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์.pdf
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รายการยุทธการกู้โลก ช่วงปฏิบัติการโลกยิม้ ตอนส่ือการสอนกู้โลก ครูกอบวทิย์ 
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แรงบันดาลใจจากการชมรายการยุทธการกู้โลกตอนส่ือการสอนกู้โลก



บทบาทหน้าทีข่องครูผู้สอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf


Company LOGO

ประโยชน์ของส่ือ/นวตักรรม
ทางการศึกษา

นักเรียนเข้าใจได้รวดเร็ว

เป็นรูปธรรมมากขึน้

ลดเวลาในการสอน

บทเรียนน่าสนใจ
ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

ช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

ช่วยสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้
ทีพ่งึประสงค์

นักเรียนได้ฝึกทกัษะมากขึน้

นักเรียนตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้มากขึน้





บทบาทหน้าทีข่องครูผู้สอน

การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์.pdf
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เพลงการหายใจ

หายใจเข้า ซ่ีโครงเรายกขึน้
กะบังลมเริงร่ืน มันจะลดต ่าลง

ท าให้ปอดขยาย เสริมส่ง
ความดนัภายในลดลง อากาศจึงเข้าร่างกาย

หายใจออก ซ่ีโครงเราลดต ่า
กะบังลมฉันน้ัน ยกตัวขึน้ทันใด
ความดนัจึงเพิม่ขึน้อยู่ภายใน

ดนัอากาศออกไปเป็นหายใจออกเอย
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 ชุดกจิกรรม เร่ือง สารละลาย
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 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง พลงังานความร้อน

 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ทฤษฎคีวามรู้ 

 ชุดกจิกรรม เร่ือง ซากดึกด าบรรพ์ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน.pdf
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ TOK วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์.pdf


 ตัวอย่างชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ ระดับช้ัน ป.4-6
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  ตวัอยา่งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้น ป.4-6

 

 

ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 4.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 4.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 4.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 4.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 4.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 4.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 4.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 7.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องสารละลาย ชั้นม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 10.pdf
ชุดกิจกรรม รศ.สมจิต มศว/ชุดกิจกรรมที่ 13.pdf
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การสอนวทิยาศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน Inspiring Science

www.themegallery.com

CLICK

บรรยาย inpiring sci สมบูรณ์/ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย inspiring Science.pptx
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ระบบนิเวศ 3.mpg
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