
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
การเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม รอบที ่5 

นางองัคณา  จงรักวทิย์ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนทีปราษฎร์พทิยา  
อ าเภอเกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 



แบบสรุปผลการประเมิน 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ไป 

ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 

ตอนที ่3 : สรุปผลการประเมนิ 
 
 

หมวดที ่1 การปฏิบัติตน 
หมวดที ่2 การปฏิบัติงาน 



ตอนที่ 1  
 ข้อมูลทัว่ไป 



ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ  นางสาวองัคณา   ทองด า 
เกดิ วนัท่ี 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2535     อาย ุ 25 ปี 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 

วุฒิการศึกษา  กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี  จากมหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
บรรจุแต่งตั้ง   2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560     
ต าแหน่ง   ครูผูช่้วย   รับเงินเดือนในระดบัครูผูช่้วย ขั้น 15,800 บาท 

 
โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา  อ าเภอเกาะสมุย  จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

สานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 



ตอนที่ 2  
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการปฏิบัติงาน 



ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

งานสอน งานครูทีป่รึกษา งานฝ่ายบริหาร 
กจิการนักเรียน 

วทิยาศาสตร์ ม.2 

เคม4ี  ม.6/2 

กจิกรรมชุมนุม 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ดูแลนักเรียนช้ันม.2/6 

ดูแลการท าความสะอาด
เขตพืน้ที่5ส. 

ติดตามสอบถามภาระ
งานต่างๆในช้ันเรียน 

ระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลอื 
นักเรียน 

สารสนเทศฝ่ายงาน 
เคม5ี  ม.6/1 

ดาราศาสตร์ ม.3/1-3/1 

เลขางานเวรประจ าวนั 

งานโครงการ 



งานสอนภาคเรียนที่ 2/2560 



ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงานสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   - วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/6  จ านวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห ์
   - เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2   จ านวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห ์
   - วิชาดาราราศาสตร์ 3/1-3/3    จ านวน  8  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   - ติว o-net ม.6      จ านวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห ์ 
1.2 กิจกรรมชุมนุม ( วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ)   จ านวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์  
1.3 ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์  
1.4 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จ านวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์  
1.5 PLC งานเวรประจ าวัน                                     จ านวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  

                                รวม 27 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                           
 



กระบวนการการจัดท าแผนการสอน 



 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบัติงาน 

หมวดที ่1 การปฏิบัตติน 
หมวดที ่2 การปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 3  



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบ  ข้อก าหนดเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การมาท าางาน ตรงต่อเวลา เข้าสอนตรงเวลา ไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น แต่งกายถูกต้อง
เหมาะสมตามองค์กร มคีวามจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
 

หมวดที่ 1 การปฏิบัตติน 



หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 

 2. มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 ขา้พเจา้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
มีวฒิุปริญญาทางการศึกษา และผา่นการปฎิบติัการ
สอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีและ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินการสอน 

 ข้าพ เจ้าปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความซ่ือสัตย์
สุจริต รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์รเพื่อรักษาช่ือเสียงของตนเอง
และโรงเรียน 



  3. เจตคติทีด่ีต่อวชิาชีพครู 

 -ข้าพ เจ้า เ ห็น คุณค่ าและ
ความส าคัญของการเป็นครูท่ีดีอยู่
เสมอ โดยมีความรักและศรัทธาใน
วิชา ชีพครู  พึ งกระท าตนให้ เ ป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อศิษย ์
 -ไม่สร้างความเ ส่ือมเสีย
ใหแ้ก่ทางราชการและช่ือเสียงของครู 
เช่น ไม่น าความลบัของทางราชการ
ไปเปิดเผยในสถานท่ีต่างๆ 

หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 



  3. เจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพครู (ต่อ)  

หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 

 จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่นกัเรียน โดยมีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน
และจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจในบทเรียนยดึนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง  
รวมทั้งไม่ละท้ิงเดก็ 



-ขา้พเจา้เขา้ร่วมการประชุม/การอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาอยูเ่สมอ 
-ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 

4. การพฒันาตนเอง 



หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 

4. การพฒันาตนเอง (ต่อ) 

- ขา้พเจา้มุ่งมัน่ในการท างาน โดยไม่มีความยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้



หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 

 ขา้พเจ้าพฒันาบุคลิคภาพของตนเองอยู่
เสมอ โดยยอมรับความคิดของผู ้อ่ืนพร้อมทั้ ง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสม
กบัการเป็นขา้ราชการครู โดยแต่งกายสะอาดสุภาพ
เรียบร้อยและเหมาะสมกบักาลเทศะ 

 ขา้พเจา้พยายามปรับตวัดา้นบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มนั้น และอยู่ในองค์กร
ได้อย่างมีความสุข โดยการสังเกตและสอบถาม
เก่ียวกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีในองคก์ร 

5. การพฒันาบุคลกิภาพ 



หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 

-มีการใชจ่้ายท่ีประหยดั 
-รู้จกัอดออม 
-ใชชี้วิตตนเองอยา่งพอเพียง 

6.การด ารงชีวติทีเ่หมาะสม 



หมวดที ่2 การปฏิบัติงาน 

1.การจัดการเรียนรู้      เน้นการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย         
การเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกคิด 
วิเคราะห์การแก้ปัญหา การน าไปใช้ในในชีวิตประจ าว ัน 
รวมทั้งจดัท าวจิยัชั้นเรียน 



2. การพฒันาผู้เรียน (ต่อ) 

 - ขา้พเจา้ไดมี้การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียนตลอดเวลาในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 

หมวดที ่2 การปฏิบัตงิาน 



- มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยภายใน
หอ้งเรียน 
- มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 
- เป็นแบบอยา่งใหก้บันกัเรียนในดา้นการจดัการประชาธิปไตย 

2. การพฒันาผู้เรียน (ต่อ) 

หมวดที ่2 การปฏิบัตงิาน 



      - ขา้พเจา้จดักิจกรรมดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยการศึกษาและส ารวจติดตามพฤติกรรม
ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยการออกเยีย่มบา้นนกัเรียน และดาเนินการช่วยเหลือนกัเรียน
ตามสภาพจริง 

2. การพฒันาผู้เรียน (ต่อ) 

หมวดที ่2 การปฏิบัตงิาน 



3. การพัฒนาทางวิชาการ 

หมวดที ่2 การปฏิบัตงิาน 

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบติั มีการจดัท าส่ือการเรียนกานสอน 
และส่งเสริมนกัเรียนตามศกัยภาพของผูเ้รียน 



4. การพัฒนาสถานศึกษา 

หมวดที ่2 การปฏิบัตงิาน 

 ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน เช่นการอบรมเชิงปฏิบติัการต่างๆ ท่ีเปิดโอกาสใหค้รูไดเ้สนอความคิดเห็น
เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา 



5. ความสัมพันธ์กับชุมชน 

หมวดที ่2 การปฏิบัตงิาน 

 ขา้พเจา้ใหค้วามร่วมมือและบริการชุมชน ตามหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายใหต้าม
โอกาสและเตม็ความสามารถ 


