
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มขา้ราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 



 
 

นายวีรภทัร อินทร์เน่ือง 
ผูรั้บการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  วชิาเอก ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

สถาบนัการศึกษา 

ปริญญาตรี ศศ.บ ดนตรีไทย 
 

2559 สถาบนับัณฑิตพฒันศิลป์ 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

ดุริยางค์ไทย 
(ป่ีพาทย์) 
 

2554 วทิยาลยันาฎศิลป
นครศรีธรรมราช 

มธัยมศึกษาตอนต้น ดุริยางค์ไทย 
(ป่ีพาทย์) 

2551 วทิยาลยันาฎศิลป
นครศรีธรรมราช 
 



ข้อมูลทั่วไป 

   ช่ือ นายวีรภทัร อินทร์เน่ือง 
   เกิดเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2535 อาย ุ26 ปี 
   ท่ีอยู ่140 ม.13 ต.บา้นเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 
   จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา(ดนตรีไทย) 

 



ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏบิัตงิาน 
1.การปฏิบตัิหน้าทีก่ารสอน 
 1.1 กลุ่มสาระศิลปะ รายวชิาดนตรี 
     สอนระดบัช้ัน ม.2 และ จ านวน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 1.2 วชิาเลอืกเสรี 

สอนระดบัช้ัน ม. 5 และ ม.6 จ านวน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 1.3 กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
     สอนระดบัช้ัน ม.2 จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 1.4 ชุมดนตรีไทย จ านวน 1ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 1.5 กจิกรรมลูกเสือเนตรนารี 
     สอนระดบัช้ัน ม. 2  จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 



 
2. ปฏิบัติหน้าที่อืน่ที่ได้รับมอบหมาย 
    ที่เกีย่วข้องกบัการเรียนการสอน 

 
o ครูทีป่รึกษา ระดับช้ัน ม.2/4 

o เวรประจ าวันและเวรกลางคนื  

o งานฝ่ายเจ้าหน้าที่ ICT 
 

 



แบบสรุปผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพฒันาออย่างเข้มของครู
ผู้ช่วย 

หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 
1.1 วนัิยในตนเอง 

 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อก าหนด เพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมาท างาน
ตรงเวลา เข้าสอนตรงเวลา แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามองค์กร 

 

 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาออย่างเข้มของ
ครูผู้ช่วย 

หมวดที ่1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 

1.2  วนัิยและการรักษาวนัิยของทางราชการ 

 ข้าพเจ้ารักษาวนัิยทีเ่ป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 

 ไม่เคยขาดราชการ มาปฏิบัตหิน้าที่ ตามวนัเวลาราชการก าหนด 

 ไม่เคยปฏิบัตตินให้ผดิวนัิยและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 
 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มของครู
ผู้ช่วย 

หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 

1.3  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

 ประพฤตปิฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มีความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า 
และเพ่ือนร่วมงานทุกคน 

 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนและบุคคลใกล้ชิด 

 



แบบสรุปผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มของครู
ผู้ช่วย 

หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 
1.4  บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมอืงที่ด ี
  มคีวามจงรักภักด ีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น  
ประมุข 
  ประพฤตตินให้เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมและมจีิตสาธารณะมคีวาม
รับผดิชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลอืเพือ่นร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์
และส่ิงตอบแทนใดๆทั้งส้ิน 

 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มของครู
ผู้ช่วย 

หมวดที ่1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 
1.5   การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลกัเกณฑ์ และวธีิการปฏิบัติ
ราชการ 
 -ปฏิบัตตินตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ค าส่ังของผู้บังคบับัญชาและทางราชการ 
- การปฏิบัติตามค าส่ังต่างๆ 
- ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
- ยดึมั่นในประเพณีนิยม และปฏิบัตตินตามจารีต ประเพณีของสังคม 
 และเคารพสถานที ่

 



 
2. มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 
2.1 มาตรฐานวชิาชีพ 

 ข้าพเจ้าได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

 



 
2. มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 
2.2 จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

ข้าพเจ้าปฏิบัตตินเหมาะสมกบัความเป็นครู โดยมคีวามรัก ศรัทธา และความ
ซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งความรับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกทีด่ขีอง
องค์กร เพือ่รักษาช่ือเสียงของตนเองและองค์กร 

 
 



 
3 . เจตคตต่ิอวชิาชีพครู 

 
3.1 คุณค่าและความส าคญัของวชิาชีพครู 
 ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคญัของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ 
โดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พงึกระท าตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อศิษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 



 
3 . เจตคตต่ิอวชิาชีพครู 

 
3.2 บทบาทหน้าทีข่องตนในฐานะเป็นครูทีด่ ี

 ข้าพเจ้ามีหน้าทีใ่ห้การศึกษาทีมี่คุณภาพแก่นักเรียน โดยมีการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนเตรียมการสอนและจัดกจิกรรมเพือ่
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
รวมทั้งไม่ละทิง้เด็ก 

 



3 . เจตคตต่ิอวชิาชีพครู 

3.3  การวางแผนเพือ่พฒันาความก้าวหน้าในวชิาชีพครู 

 ข้าพเจ้าร่วมกบัคณะครูในรงเรียนวางแผนเพือ่พฒันาวิชาชีพครู โดยมี
การเข้าร่วมประชุม อบรม เกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อน ามา
พฒันาการจัดการเรียนการสอนให้ดยีิง่ขึน้ 

 



4. การพฒันาตนเอง 

4.1 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

- ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม อบรม ความรู้เกีย่วกบัการศึกษาอยู่เสมอ  

- ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพือ่เพิม่ความรู้ให้กบัตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 
 



 
 

4. การพฒันาตนเอง 
 
 4.2  ความฉลาดทางอารมณ์ 

 ข้าพเจ้าเป็นมิตรกบัเพือ่นร่วมงานทุกคน มีความยิม้
แย้มแจ่มใส มีการพฒันา EQ ของตนเองตลอดเวลา 

 
 



4. การพฒันาตนเอง 

4.3  การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ข้าพเจ้า มีความมุ่ง ม่ันในการท างานเพื่อใ ห้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ทีส่ถานศึกษา จัดกจิกรรม ให้มีคุณภาพทีด่ีทีสุ่ด 

 

 
 



5 การพฒันาบุคลกิภาพ 

5.1 การพฒันาบุคลกิภาพ 

- ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ และด ารงชีวิตตนเองด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และส ารวมอยู่เสมอ 

- มกีารแต่งกายทีสุ่ภาพเรียบร้อยและเหมาะสม 
 



5 การพฒันาบุคลกิภาพ 

5.2 การปรับตัว 

 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องตามมารยาททางสังคม ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดี มีสภาพจิตใจ
ทีม่ัน่คง ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ตลอดเวลา 

 



 
6. การด ารงชีวติทีเ่หมาะสม 

 
6.1 การประพฤติตนตามหลกัศาสนา 

 ข้าพเจ้ายึดมั่นและศรัทธาพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 



6. การด ารงชีวติทีเ่หมาะสม 

6.2 การด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ข้าพเจ้ามกีารใช้จ่ายทีป่ระหยดั รู้จักอดออม ใช้ชีวติตนเองอย่าง
พอเพยีง 

 



 
หมวด 2 การปฏิบัติงาน 

 
1.การจัดการเรียนรู้ 

 1.1 การวเิคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษา
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนือ้หา และเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยได้จัดท าแผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบ
และครอบคลุมเนือ้หาทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 



หมวด 2 การปฏิบัตงิาน 

1.การจัดการเรียนรู้ 

 1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา และสาระการเรียนรู้รายวิชา เพื่อเตรียมการสอนให้
ครอบคลุมเนือ้หา และเพือ่ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยได้จัดท าแผนการ
เรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบและครอบคลุมเนือ้หาทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 



หมวด 2 การปฏิบัตงิาน 

1.การจัดการเรียนรู้ 

 1.4 รายงานผลการเรียนรู้ 

การจัดท าการรายงานผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับช้ันเรียนที่
สอน  

 



 
2. การพฒันาผู้เรียน 

 
2.1  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

 ข้าพเจ้าได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
ตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กบัผู้เรียน 

 



2. การพฒันาผู้เรียน 

2.2 การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 

 มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้เรียน สุขอนามัย เพื่อให้
ผู้เรียนเกดิทกัษะและมคีวามรู้ 

 

 



 
2. การพฒันาผู้เรียน 

 
2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน และมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนที่มีความโดดเด่นได้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น 

 



 
2. การพฒันาผู้เรียน 

 
2.4 การปลูกฝังวนัิยประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน  

 มกีารจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมประชาธิปไตยภายในห้องเรียน  

 มกีารร่วมกจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 

 เป็นแบบอย่างให้กบันักเรียนในด้านการจัดการประชาธิปไตย 

 



 
2. การพฒันาผู้เรียน 

 
2.5 การสร้างค านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของ
ผู้เรียน  

 ร่วมกจิกรรมเข้าแถวในตอนเช้า 

 ร่วมกจิกรรมในวนัส าคัญทางศาสนา 

 ร่วมร้องเพลงชาตไิทย กบันักเรียนทุกเช้าร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย 

 



 
2. การพฒันาผู้เรียน 

 
2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 มกีารตรวจสอบเฝ้าระวงันักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกเวลาเรียน 

 มกีารตดิตามผู้เรียน 

 มกีารตรวจจุดเส่ียงของนักเรียน 

 



 
3.การพฒันาทางวชิาการ 

 
3.1 การพฒันาส่ือ นวตักรรมในการจัดการเรียนรู้  

 มีการจัดท าส่ือการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย และน า
เทคโนโลยต่ีางๆมาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 



 
3.การพฒันาทางวชิาการ 

 
3.2 การพฒันาและใช้แหล่งเรียนรู้และในภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 มกีารน าแหล่งการเรียนรู้ทีม่ีในสถานศึกษามาใช้ในการประกอบการ
เรียนการสอน 



 
3.การพฒันาทางวชิาการ 

 
3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  

 มกีารร่วมกลุ่มทางวชิาการ เพือ่จัดกจิกรรมการเรียนรู้มกีารเข้าร่วม
การประชุม อบรมสัมมนา ทางด้านการเรียนรู้ต่างๆ เพือ่สร้างเครือข่าย  



 
4. การพฒันาสถานศึกษา 

 
4.1งานบริหารทั่วไป 

 มีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหาร
ทัว่ไป เพือ่ให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

 



4. การพฒันาสถานศึกษา 

4.2 งานสนับสนุนวชิาการ 

 เข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการขององค์กร โดยปฏิบัตงิานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้บังเกดิผลส าเร็จและทนัเวลาตามที่ก าหนด ตลอดจน
ส่งเสริมพฒันาวชิาการให้ดใีนยิง่ๆขึน้เพือ่ส่งผลให้ผู้เรียนมปีระสิทธิภาพในการ
เรียน 

 

 



4. การพฒันาสถานศึกษา 

4.3 โครงการหรือกจิกรรมพฒันาสถานศึกษา 

 เข้าร่วมกจิกรรมของสถานศึกษา ทุกกจิกรรม เช่น กจิกรรมทอดผ้าป่า
เพือ่การศึกษา กจิกรรมวนัไหว้ครู กจิกรรมวนัคริสต์มาส กจิกรรมวนัตรุษจีน 
กจิกรรมค่ายบ าเพญ็ประโยชน์ กจิกรรมปลูกต้นไม้และกจิกรรมการประเมนิ
สถานศึกษา  ฯลฯ 

 
 



 
5.ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 
5.1การศึกษาเกีย่วกบัชุมชน 

 พยายามศึกษาชีวติความเป็นอยู่ของชุมชน เพือ่น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกบัท้องถิ่น สร้างค่านิยมทีด่งีามให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและความส าคญัของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

 



5.ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

5.2 การให้ความร่วมมอืกบัผู้ปกครองและชุมชน 

 เข้าร่วมกจิกรรมของชุมชน วดั และงานกจิกรรมของนักเรียนและ
ชุมชนทีจ่ัดขึน้เน่ืองในโอกาสวนัส าคญัต่างๆร่วมกบันักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  

 
 



5.ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

5.3 การน าชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 ให้ชุมชนเข้ามส่ีวนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพือ่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 



5.ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

5.4 การให้บริการชุมชน 

 มคีวามเตม็ใจทีจ่ะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนทีม่าตดิต่อราชการ
กบัทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 



 
5.ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 
5.5 การแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัชุมชน 

 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครองในเร่ืองต่างๆที่ผู้ปกครองน าเสนอ
กบัทางโรงเรียน เพือ่น ามาปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน 



 

 

จบการน าเสนอ 


