
 



ชื่อ- สกุล นางสาวนวียา ปักษิณ 
เกิดเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 
วุฒิการศึกษา วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ขั้นเงินเดือนปัจจุบัน 16,190 บาท 
สถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่อยู่ตามภูมิล าเนา บ้านเลขที่ 16/1 ต าบล บ่อดาน อ าเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา 
บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 
 



 

พ.ศ. 

รายการลา 

ลาป่วย ลากิจ 
ลาคลอด/ลา

อุปสมบท 

ลาเข้ารับการ

ตรวจเลือก 
ลาศึกษาต่อ 

  ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

2560 1 1 - - - - - - - - 

2561 - - 1 2 - - - - - - 



ปีการศึกษา ชั้นที่สอน วิชาที่สอน 
จ านวนคาบ/

สัปดาห์ 

2561 
ม.2/1, 2/3, 2/4 

2/7, 2/9 
วิทยาศาสตร์ 15 

2561 ม.3/5 วิทยาศาสตร์ 3 

2561 ม.2 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 

2561 ม.ต้น-ม.ปลาย ชุมนุมจรวดกระดาษ 1 

2561 ม.3 ติว O-net 2 



 1.1   วินัยในตนเอง 

1. ตระหนักในกฎ/กติกา  มารยาท  ขนบธรรมเนียม  
และแบบแผนอันดีงามของหน่วยงานและสังคม 

2. ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการ
โดยเคร่งครัด   

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต   เคารพสิทธิผู้อื่น  อดกลั้น  
อดทน  ส ารวมกายวาจา  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี   

4. มีวินัยในตนเอง  เช่น  แต่งกายสุภาพ   พูดจาไพเราะ  
นุ่มนวล  ไม่สูบบุหร่ี  ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย 





1.2   วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

   1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ   
   2. ประพฤติตนเพื่อรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ   
   3. ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ    
   4. มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี พร้อมได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
   5. ยึดมั่นในค าสั่ง  ข้อบังคับ  หรือระเบียบโดยเคร่งครัด  



1.2   วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 



1.3   วินัย จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

   1. ยึดมั่นในหลักของความดี  และถือปฏิบัติด้วยอุดมการณ์ตลอดมา 
   2. ประพฤติปฏิบัติตนได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
หลักศาสนาพุทธ 
   3. มีความรักความเมตตาต่อศิษย์เสมอกัน   
   4. มุ่งอบรมส่ังสอนศิษย์ให้เป็นคนดี  มีค่านิยมที่ดีงาม  มีความ
กตัญญูรู้คุณ  รู้จักขอโทษ  ให้อภัย  เสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว  และรู้จัก
ช่วยเหลือสังคม   
   5. ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนอยู่เสมอ 



1.3   วินัย จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 



1.4   บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี 

1. ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติศาสนา  
และพระมหากษัตริย ์
2. ข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. ข้าพเจ้าประพฤตตินให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดยไม่หวัง
ผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น  



1.4   บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี 



1.5   การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ 

1. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ของผู้บังคับบญัชาและทางราชการ 
2. ข้าพเจ้าการปฏิบัติตามค าสั่งต่างๆ 
3. ปฏิบัตตินตามกฎหมาย 
4. ยึดมั่นในประเพณีนิยม และปฏิบัติตนตาม
จารีตประเพณีของสังคม  และเคารพสถานที่ 



1.5   การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ 



2.1   มาตรฐานวิชาชีพครู 

ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู คือ 

  1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

  2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 

  3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

  4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

  5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 



2.1   มาตรฐานวิชาชีพครู 



2.1   มาตรฐานวิชาชีพครู 



2.1   มาตรฐานวิชาชีพครู (ต่อ) 

   6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

   7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

   8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

   9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

  10. ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 

  11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

  12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 



2.2   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   1. ศรัทธาต่อวิชาชีพ 
   2. ธ ารงและปกป้องวิชาชีพ 
   3. พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
   4. สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่ง 
   5. ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ 
 



3.1   คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 

1. ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและ
ชื่อเสียงของคร ู
2. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูที่ดี
อยู่เสมอ โดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
พึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ 



3.2   บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นครูที่ดี 



3.3   การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

   1. มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยก าหนด 
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน และการ 
อบรมสัมมนา เข้าร่วมอมรม ประชุม และสัมมนา 
 ในเรื่องต่างที่ทางโรงเรียนจัดอบรมและ 
หน่วยงานอ่ืนๆ 
   2. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอในอินเตอร์เน็ต 
และ หนังสือพิมพ์ ข่าว วารสารต่างๆ 
   3. พัฒนาตนเองด้านความรู้อยู่เสมอ 



3.3   การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู (ต่อ) 



4.1   การใฝ่เรียนรู้ 



4.2   ความฉลาดในอารมณ์ 



4.3   การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

มีความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่สถานศึกษา ทุกกิจกรรม ให้มีคุณภาพที่
ดีที่สุด 



5.1   การพัฒนาบุคลิกภาพ 



5.2   การปรับตัว 

    1. ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตาม
มารยาททางสังคมและ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดี  
 

    2. มีสภาพจิตใจที่มั่นคง ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
ตลอดเวลา 



6.1   การประพฤติตามหลักศาสนา 

1. ความยึดมันและศรัทธาพระพุทธศาสนา  
2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
3. ประพฤติตนอย่างเหมาะสม รักษาศีล  



6.2   การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



1.1   การวิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ 



1.2   ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 



1.3   การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียน 

วิจัยในชั้นเรียน  
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน 

 



1.4   การรายงานผลการเรียนรู้ 

การจัดท าผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชั้นเรียนที่สอน  



2.1   การปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 



2.2   การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียน 

1. ฝึกให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพื่อปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยในหมู่คณะ 
2. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 



2.3   การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 



2.4   การปลูกฝั่งวินัย และความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน 



2.5   การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 

1. มีกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
2. ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
3. ร่วมร้องเพลงชาติ กับนักเรียนทุกเช้า 
4. ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย 



2.6   การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



3.1   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 



3.2   การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  ให้ผู้เรียนสอบถามผู้ปกครองหรือผู้รู้ในเร่ืองที่เกี่ยวกับบทเรียน 
2.  ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสถานที่ต่างที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน  
เช่น  วัด ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 



3.3   การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ใหบู้รณาการกับรายวิชาต่าง ๆ 



4.1   การบริหารงานทั่วไป 

1. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันพุธ 
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม. 3/5 
3. ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 
4. ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชุมนุมจรวดกระดาษ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามค าสั่งโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 



4.2   งานสนับสนุนวิชาการ 

เข้ารับการอบรมและน าผลที่ได้มาขยายผล 



4.3   โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 



 

5.1   การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของชุมชน 



 
5.2   การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 



 
5.3   การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

งานเปิดบ้านสู่ชุมชน TPP Open House เปิดรั่วทะเลทอง 



 
5.4   การให้บริการชุมชน 



 
5.5   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 

1. เห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนสม่ าเสมอ 



 


