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ทีอ่ยูปั่จจุบนั  200/3029 ม. 1 ต. ศรสุีนทร อ. ถลาง จ. ภเูกต็ 83110 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วฒิุการศึกษา ช่ือสถาบนั พ.ศ.ท่ีจบ 

ปรญิาตร ี ค.บ. คุรุศาสตรบณัฑติ สถาบนัราชภฏัธนบุร ี 2546 
ม.ปลาย องักฤษ –พาณิชย ์ โรงเรยีนสมุทรสาครบรูณะ 2539 
ม.ต้น  โรงเรยีนประชามงคล 2536 

ประวติัการท างาน 

ปี พ.ศ. ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน 

30 ม.ีค. 2560 ถงึ ปัจจุบนั ครผููช้ว่ย โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ ภเูกต็ ในพระ

ราชปูถมัภ ์ฯ 

1 พ.ย. 2553-29 ม.ีค. 2560 ครอูตัราจา้ง โรงเรยีนเมอืงถลาง  อ.ถลาง จ.ภเูกต็ 

1 ม.ค.-30 ต.ค. 2553 ครสูอนสงัคมศกึษา (SP2) โรงเรยีนท่านุ่น อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 

2546-2552 เจา้หน้าทีส่ว่นประสานงาน บรษิทัวอเตอรเ์กท คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

รางวลัแห่งความส าเรจ็ 

- ประกาศนียบตัรนางสาวปุณยวรี ์ กออ าไพ โรงเรยีนเมอืงถลาง วดัพระนางสรา้ง ส านักเรยีน คณะจงัหวดัภเูกต็ จงัหวดั

ภเูกต็ สอบไล่ได้ธรรมศกึษาชัน้เอก พุทธศกัราช 2558 วนัที่ 30 ธนัวาคม พ. ศ. 2558 



- วุฒบิตัรนางสาวปุณยวรี ์ กออ าไพ  ได้เขา้ฝึกอบรมพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา โดยยดึถอืภารกจิและพืน้ทีก่าร

ปฏบิตังิานเป็นฐานและผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลสมัฤทธิก์ารอบรม TEPE 58102 การจดัการเรยีนรูว้ชิาประวตัศิาสตร ์วนัที่ 

15 กนัยายน พ.ศ. 2559 

- เกยีรตบิตัรคุณครูปุณยวรี ์ กออ าไพ ครผููส้อนนักเรยีน ได้รบัรางวลัระดบัเหรยีญทอง กจิกรรม การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ระดบัชัน้ ม. 1 - ม. 3 งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงัหวดัภเูกต็ ครัง้ที่ 66 ประจ าปี

การศกึษา 2559   “สุดยอดเดก็ใต้ ภมูใิจในถิน่ สบืศลิป์หตัถกรรม” วนัที ่4 - 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  

 

2 . ก าหนดกจิกรรม 

1. ความรูท้ ีใ่ช,้ ความรูท้ ีเ่กดิจากการจดัท ากจิกรรม 

2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์( คุณธรรม ) ทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน 

     -บอกพฤตกิรรมทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน 

3. เพราะเหตุใด ( เหตุผล ) ทีท่ าใหเ้กดิการจดักจิกรรมขึน้มา 

4. กระบวนการหรอืขัน้ตอนหรอืวธิกีารจดัท ากจิกรรม 

5. ความเหมาะสม คุณลกัษณะความเป็นไทย ทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนในการจดัท ากจิกรรม 

6. ผลทีเ่กดิขึน้จากการจดักจิกรรม ( เกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ครู โดยตรง ) 

     6.1 ตนเอง/ผูเ้รยีน/ครู 

     6.2 สงัคม 

     6.3 สิง่แวดลอ้ม 

     6.4 วฒันธรรม 

7. ความภาคภูมใิจ/ยัง่ยนื 

สง่ Model (ตน้ไม)้ INPUT –PROCESS- OUTPUT 

ก าหนดสง่ 8/5/60 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กจิกรรม ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ 

 นิทานสอนน้อง 

               กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้จากกจิกรรม การเล่านิทานคุณธรรม ท าใหน้ักเรยีนไดร้บั

ความรู ้ความเขา้ใจ แนวคดิต่าง ๆ จากการน าเนื้อหาสาระจากนิทาน เป็นคตสิอนใจ คุณธรรมน าชวีติ ใหไ้ด้

น ามาประพฤตปิฏบิตัเิป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติเพื่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งผาสขุ ร่มเยน็  

               สิง่ทีท่ าใหเ้กดิกจิกรรมในครัง้นี้ เพื่อการปลูกฝังค่านิยม จติส านึกในเรื่องคุณธรรมประจ าใจ ใน

การใชช้วีติประจ าวนั โดยมกีระบวนการ  ขัน้ตอนเริม่จากนกัเรยีนเลอืกเนื้อหา สาระของนิทาน จากนัน้ ให้

วเิคราะหต์วัละครจากนิทาน ทกุตวัละครวา่มลีกัษณะนิสยัใจคอ บุคลกิ วา่เป็นอยา่งไร แลว้น ามาจดัท าเป็น

หุน่กระดาษเพื่อทีจ่ะใชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบ ทา่ทาง การเล่านิทาน ซึ่งใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน

เนื้อหาของนิทาน หลงัจากนัน้กฝึ็กซ้อมในการใชล้กัษณะทา่ทาง  น ้าเสยีง ลลีาประกอบ จนเกดิความช านาญ 

ซึ่งใหเ้หมาะสมและบ่งบอกถงึความเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทยคอื ความมเีมตตา กตญัญูต่อผูม้พีระคุณ 

ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่รูจ้กัแบ่งปัน รูร้กัความสามคัค ีเคารพผูอ้าวโุส และความเหมาะสมกบัยคุสมยัใน

สงัคมไทยปัจจุบนั 

               ผลทีไ่ดจ้ากกจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้กจิกรรมนิทานสอนน้องคอื สิง่ทีไ่ดก้บัผูเ้รยีน 

ผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะห ์การฝึกสมาธ ิปัญญา และการคดิสรา้งสรรค ์สามารถอยูก่บัสงัคมไดแ้ละรกัสิง่

ต่าง ๆ รอบตวัเอง รูคุ้ณค่า การน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและสว่นรวมมากทีส่ดุและไม่สรา้งความ

เดอืดรอ้งต่อผูอ้ื่น สรา้งวฒันธรรมทีด่งีาม เกดิความภาคภูมใิจในการสรา้งสรรคผ์ลงาน และสรา้งสรรค์

จนิตนาการของความคดิเพื่อทีจ่ะต่อยอดการสร้างแรงบนัดาลใจสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและผูอ้ื่นอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดล : กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้(นิทานสอนน้อง) 

ครูปุณยวรี ์ กออ าไพ ครูผูส้อนกจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ 

ระดบัชัน้มธัยมตอนต้น กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ภเูกต็ 

ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ี

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

6.การผสมผสานเรือ่งราวหรอืสิง่ต่าง 

ๆ  ตัง้แต่ 2 สิง่ขึน้ไปเขา้ด้วยกนั 

เพือ่สรา้งเรือ่งราวใหม ่



 

               กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนได้เกิดความจ าในสิ่งตา่ง ๆ ที่พบเจอ สามารถเข้าใจและ

อธิบายเพื่อแปลความหมายน ามาประยุกต์ใช้ข้อมลูที่เคยเรียนมาในสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกนั แยกข้อมลู

ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อหาความเข้าใจและความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจหรือปฏิบตัติรวจสอบ 

ตัง้สมมตฐิาน วพิากษ์วจิารณ์เพื่อตรวจสอบตดัสิน สามารถสร้างสรรค์ สร้างความคดิ ผลิตภณัฑ์ หรือมมุมองในการมองสิ่ง 

ตา่ง ๆ ใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี 

4.การแยะแยะพจิารณาดู

รายละเอยีดหรอืเรือ่งราวต่าง ๆ  วา่

สว่นใดส าคญัทีสุ่ด ใชว้จิารณญาณ

เพือ่ไตรต่รอง 

5.วนิิจฉัย ตรีาคา เรือ่งราว ความคดิ 

เหตุการณ์ต่าง ๆ สรุปเป็นคา่วา่ ดี-

เลว 

3.การน าความรู ้ความเขา้ใจใน

เรือ่งราวใด ๆ ไปใชใ้นสถานการณ์

จรงิในชวีติประจ าวนัหรอื

สถานการณ์ทีค่ล้ายคลงึกนั

ชวีติประจ าวนั 

2.น าความรู้ ความจ าไป

ดดัแปลง หรอืเปรยีบเทยีบ ยอ่

เรือ่งราว ความคดิ ขอ้เทจ็จรงิ 

 

1.ความรู้ความจ า  ความสามารถ

เกบ็สะสมเรือ่งราวหรอื

ประสบการณ์ทีต่นได้รบัรูม้า 

  


