
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ นางอารีรัตน์  คลา้ยอุดม  
เกดิ 6 พฤษภาคม  2533 อายุ 28 ปี 

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วชิาเอก ภาษาไทย 
ต าแหน่ง ครูผูช่้วย  รับเงินเดือนในระดบัครูผูช่้วย 16,92๐ บาท 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 

เร่ิมรับราชการเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 



 
ปีการศึกษา ประเภทการลา สาเหตุที่ลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด จ านวนวัน 

ปีการศึกษา 256๐  
ปีการศึกษา 2561 
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    - ไม่สบาย 
    - ไม่สบาย 
    - ลากิจ ท าธุรกรรม
ทางการเงิน  2  วัน 
 



 
1.การปฏิบัติหน้าที่การสอน 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ,3   

1.2 ปฏิบติังานสอนวชิาภาษาไทย จ านวน 18  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1.3 ปฏิบติัการสอนกิจกรรมชุมนุม  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1.4 ปฏิบติังานสอนกิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์จ านวน 1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1.5 ปฏิบติังานสอนโฮมรูม เฉล่ีย จ านวน 1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1.6 ประชุมระดบัชั้น ม. 2 จ านวน 1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

รวมเวลาปฏิบัตงิาน 22 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน 



2.ปฎบิัติหน้าที่อืน่ที่ได้รับมอบหมายซ่ึงเกีย่วข้องกบัการเรียนการสอน 

 2.1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 2.2 เวรประจ าวนั   
 2.3 งานหอ้งสมุด 
          2.4 ครูประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 

 



หมวดที ่1    

การประเมินผลการปฏิบัติตน 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พฒันาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 

หมวดที ่1   การประเมินผลการปฏิบัติตน 

      ขา้พเจา้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวนิยั
ในตนเองเป็นอยา่งดี ดว้ยการประพฤติ ปฏิบติั
ตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง จนเป็นท่ียอมรับใน
โรงเรียน เช่น การแต่งกาย การมาปฏิบติังานตรง
ต่อเวลา  การเขา้สอน เป็นตน้ 



1.2   วนัิยและการรักษาวนัิยของทางราชการ 

    ข้าพเจ้ามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวินัยและ
รักษาวินัยของทางราชการเป็นอย่างดี  ด้วยการ
ประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินัยวินัยและรักษาวินัย
ของทางราชการ จนเป็นท่ียอมรับในโรงเรียน เช่น 
การดูแลนักเรียนเม่ือมีการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
การมาปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎจราจร เป็นตน้ 



1.3   คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

- ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์              
  โดยการเป็นผูน้ าท่ีดี ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดย  
ไม่หวงัผลประโยชน์ 
- มีความเคารพผูท่ี้อาวโุสกวา่ และเพ่ือร่วมงานทุก
คน 
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหก้บั
ผูเ้รียนและบุคคลใกลชิ้ด 



1.4   บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองทีด่ี 

- มีความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา และ 
  พระมหากษตัริย ์
- ยดึมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมี 
  พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
- ประพฤติตนใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมและมีจิตสาธารณะมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงานโดยไม่หวงั
ผลประโยชน์และส่ิงตอบแทนใดๆ
ทั้งส้ิน 



1.5   การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลกัเกณฑ์  และวธีิปฏิบัติราชการ 

         ข้าพ เจ้าปฎิบัติตนตามกฎหมายระเ บียบแบบแผน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฎิบติัราชการ โดยเป็นบุคคลท่ีเคารพและปฎิบติั
ตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระท าตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีหลักในการปฎิบัติหน้าท่ีของครูอย่างชัดเจน
ยติุธรรม 



2.   มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

2.1   มาตรฐานวชิาชีพครู 

 ขา้พเจา้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และพฒันา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น ศึกษาดูงาน  อบรม 
เป็นตน้ 



2.2   จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 ขา้พเจา้ปฎิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและ
ความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งความรับผดิชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ร เพื่อรักษาช่ือเสียงของตนเองและองคก์ร 



3.   เจตคตต่ิอวชิาชีพครู 

3.1   คุณค่าและความส าคญัของวชิาชีพครู 

-ขา้พเจา้เห็นคุณค่าและความส าคญัของการเป็นครูท่ีดีอยูเ่สมอ โดยมีความรักและ
ศรัทธาในวชิาชีพครู พึงกระท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อศิษย ์
-  ไม่สร้างความเส่ือมเสียใหแ้ก่ทางราชการและช่ือเสียงของครู เช่น ไม่น าความลบั
ของทางราชการไปเปิดเผยในสถานท่ีต่างๆ 



3.2   บทบาทหน้าทีข่องตนเองในฐานะเป็นครูทีด่ ี

 ขา้พเจา้มีหน้าท่ีใหก้ารศึกษาท่ีมีคุณภาพแกนั่กเรียน โดยมีการวาง

แผนการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหนั้กเรียนเขา้ใจใน

บทเรียนยดึนักเรียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทั้งไมล่ะท้ิงเด็ก จดัชว่ยเหลือนักเรียน 



3.3   การวางแผนเพือ่พฒันาความก้าวหน้าในวชิาชีพครู 

 ขา้พเจา้ร่วมกบัคณะครใูนโรงเรียนวางแผนเพื่อพฒันาวิชาชีพคร ูโดย

มีการเขา้ร่วมการประชุม/การอบรมเกี่ยวกบัความรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา 

เพื่อน ามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหดี้ยิ่งขึ้ น 



4.   การพฒันาตนเอง 

4.1   การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-ขา้พเจา้เขา้ร่วมการประชุม/การอบรมความรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาอยูเ่สมอ 

-ใฝ่หาความรูใ้หม่ๆอยูเ่สมอในอินเตอรเ์น็ต และหนังสือพิมพ ์ขา่ว วารสารต่างๆ 

 -ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด 



4.2   ความฉลาดทางอารมณ์ 

 ขา้พเจา้ยดึหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนาอยา่งเคร่งครัดในการด าเนินชีวติ 
เพ่ือใหข้า้พเจา้สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ยิม้แยม้แจ่มใส                       
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 



4.3   การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ขา้พเจา้มุง่มัน่ในการท างาน โดยไมมี่ความยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค

ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้



5.   การพฒันาบุคลกิภาพ 

5.1   การพฒันาบุคลกิภาพ 

 ขา้พเจา้พฒันาบุคลิคภาพ

ของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรับ

ความคิดของผูอ่ื้นพรอ้มทั้งปรบัปรุง

เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพเพื่อให้

เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการคร ู

โดยแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบรอ้ย

และเหมาะสมกบักาลเทศะ 



5.2   การปรับตัว 

 ขา้พเจา้พยายามปรับตัวดา้นบุคลิกภาพ

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมน้ัน และอยู่ใน

องค์กรได้อย่างมีความสุข โดยการสังเกตและ

สอบถามเก่ียวกบัการปฎิบติัหน้าท่ีในองคก์ร 



6.   การด ารงชีวติที่เหมาะสม 

6.1   การประพฤติตนตามหลกัศาสนา 

 ขา้พเจา้ปฎิบติัตนตามหลกัค าสอนทางพระพุธศาสนาโดยการกระท าแต่

ความดี ทั้งกาย วาจา และใจ ท าจิตใจใหส้งบและแผ่เมตตาอยูเ่สมอๆ 



6.2   การด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

-  มีการใชจ่้ายท่ีประหยดั  
-  รู้จกัอดออม 
-  ใชชี้วติตนเองอยา่งพอเพียง 



หมวดที ่2   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  การจัดการเรียนรู้ 

1.1   การวเิคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัและสาระการเรียนรู้ 

 การวิเคราะหม์าตรฐานการจดัการเรียนรูแ้ละ

สาระการเรียนรู ้ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจุดประสงคร์ายวิชา

เพื่อเตรียมการสอนใหค้รอบคลุมเน้ือหา และเพื่อให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยไดจ้ดัท าแผนการ

เรียนแบบมุง่เน้นสมรรถนะครบและครอบคลุมเน้ือหา

ทุกหน่วยการเรียน 



1.2   การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 การออกแบบการจดัการเรียนรูข้า้พเจา้ไดศึ้กษาจุดประสงค์

รายวิชามาตรฐานรายวิชา และสาระการเรียนรูร้ายวิชา เพื่อเตรียมการ

สอนใหค้รอบคลุมเน้ือหา และเพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยได้

จดัท าแผนการเรียนแบบมุง่เน้นสมรรถนะครบและครอบคลุมเน้ือหาทุก

หน่วยการเรียนและผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 



1.3   การวจิัยเพือ่แก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน 

-  มีการจดัท าวิจยัในชั้นเรียนหลงัจากสอนนักเรียนในแต่

ละแผนการเรียน เพื่อรบัทราบปัญหา และหาแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนต่อไป 



1.4   การรายงานผลการเรียนรู้ 

-  มีการจดัท าผลการเรียนของนกัเรียน
รายบุคคล และระดบัชั้นเรียนท่ีสอน  เช่น 
บนัทึกหลงัสอน วิจยัในชั้นเรียน ติตามผล
การเรียนเป็นรายบุคคล  และพฒันา
แผนการสอน เป็นตน้ 



2.   การพฒันาผู้เรียน 

2.1  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

  ข้าพ เจ้า ได้มี ก ารสอดแทรก คุณธรรม 

จริยธรรมใหก้บันักเรียนตลอดเวลาในการจดักิจกรรม

การเรียนรู ้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับ

ผูเ้รียน 



2.2  การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

-  มีการส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพของผูเ้รียน 
สุขอนามยั เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะและมีความรู้ 
-การส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงักายและนัง่
สมาธิ เพื่อสุขภาพกายและจิตท่ีดี 



2.3  การพฒันาผู้เรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

 ขา้พเจา้พยายามเรียนรูแ้ละศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้

ทราบความต้องการ สภาพสังคม เศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนเป็น

รายบุคคลแล้วน าผลท่ีได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลท าใหนั้กเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

ดีขึ้ น 



2.4  การปลูกฝังวนัิย และความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน 

-  มีการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในหอ้งเรียน  

-  มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 

-  เป็นแบบอยา่งใหก้บันักเรียนในดา้นการจดัการประชาธิปไตย 



 2.5  การสร้างค่านิยมทีด่งีามและความภูมใิจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน 

-  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยใน

สถานศึกษา 

-  ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา 

-  ร่วมรอ้งเพลงชาติไทย กบันักเรียนทุกเชา้ 

-  ร่วมอนุรกัษ์ภาษาไทย 



 2.6  การจัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 

 ขา้พเจา้จดักิจกรรมดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยการศึกษาและส ารวจติดตาม
พฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยการออกเยีย่มบา้นนกัเรียน และด าเนินการ
ช่วยเหลือนกัเรียนตามสภาพจริง 



3.   การพฒันาทางวชิาการ 

3.1   การพฒันา ส่ือ นวตักรรมในการจัดการเรียนรู้ 

การพฒันาส่ือ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ ขา้พเจา้ไดใ้ชส่ื้อ
การเรียนการสอนจากหลายๆแหล่ง เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ
นกัเรียนใหเ้กิดข้ึน ดงัน้ี 

 ส่ือการสอน PowerPoint 

 ส่ือการสอน เน้ือหาเพ่ิมเติมใน Internet 

  จดัท าใบงานและใบความรู้ 
  ส่ืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 



 3.2   การพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 - ขา้พเจา้ไดมี้การน าแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีในสถานศึกษามาใชใ้นการ
ประกอบการเรียนการสอน 



 3.3   การใช้และสร้างเครือข่ายทางวชิาการ 

 การใชแ้ละสร้างเครือข่ายทางวชิาการ ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์ร
วชิาชีพทั้งภายในและภายนอกองคก์รจดัข้ึน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้กบับุคคลในแวด
วงอาชีพครู และแลกเปล่ียนความรู้และร่วมกนัพฒันาส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายทางวชิาการ ในรูปแบบช่องทางต่างๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ในระหวา่ง
องคก์รมีการอบรมเก่ียวกบั ICT 



4.   การพฒันาสถานศึกษา 

4.1   งานบริหารทัว่ไป 

 ขา้พเจา้มีความกระตือรือร้นในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากงานบริหาร
ทัว่ไป เพ่ือใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คดักรองนกัเรียนในการคดัเลือกให้
ทุนการศึกษา 



 4.2   งานสนับสนุนวชิาการ 

 ขา้พเจา้เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององคก์ร โดยปฎิบติังานในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหบ้งัเกิดผลส าเร็จและทนัเวลาตามท่ีก าหนด ตลอดจนส่งเสริมพฒันา
งานวชิาการใหดี้ยิง่ๆข้ึน เพ่ือส่งผลใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพในการเรียน 



4.3   โครงการหรือกจิกรรมพฒันาสถานศึกษา 

-  เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทุกกิจกรรม เช่น  
 กิจกรรมเขา้ค่ายธรรมะ กิจกรรมวนัไหวค้รู กิจกรรม
กิจกรรมลกูเสือ กิจกรรมรณรงคย์าเสพติด ฯลฯ 



5.   ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

5.1   การศึกษาเกีย่วกบัชุมชน 

-  เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน วดั และงานกิจกรรมของ
นกัเรียนและชุมชนท่ีจดัข้ึนเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัต่างๆ
ร่วมกบันกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 



5.2   การให้ความร่วมมอืกบัผู้ปกครองและชุมชน 

 ขา้พเจา้มีความยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนใน
กิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน เช่น การเขา้ร่วมการประชุมผูป้กครอง                       
การร่วมงานศพ 



5.3   การน าชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 ขา้พเจา้มีความยนิดีใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจกักิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยใหท้างโรงพยาบาลเกาะสมุย
เขา้มาจดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองเพศน่ารู้วยัรุ่น   



5.4   การให้บริการชุมชน 

 ขา้พเจา้มีความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมาติดต่อ
ราชการกบัทางโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน จดัสถานท่ี
ร่วมกบัเพ่ือนครูในโรงเรียนหรือชุมชนขอใชส้ถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ 



5.5   การแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัชุมชน  

 
 ขา้พเจา้ยอมรับความคิดเห็นของผูป้กครองในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูป้กครอง
น าเสนอกบัทางโรงเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงพฤติกรรมของนกัเรียนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ๆข้ึนไป 

 

   

   




