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ข้อมูลเก่ียวกับการปฏบิตังิาน 



๒.ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
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แบบสรุปผลการประเมนิการเตรียมความพร้อมและพฒันา

อย่างเข้มของครูผู้ช่วย  
หมวดที่ ๑    

การประเมินผลการปฏบิัตติน 

 



หมวดที่ 1   การประเมนิผลการปฏบิัตติน 

1.1   วนัิยในตนเอง 
 ขา้พเจา้มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับ

วิ นัยในตนเองเป็นอย่างดี ด้วยการประพฤติ 

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินัยในตนเอง เช่น การแต่งกาย 

การมาปฏิบติังาน  การเขา้สอน เป็นตน้ 



1.2   วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

 ขา้พเจา้มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวินัยและรกัษาวินัยของ

ทางราชการเป็นอย่างดี ดว้ยการประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินัยและ

รกัษาวินัยของทางราชการ เช่น การดูแลนักเรียนเม่ือมีกิจกรรมต่างๆ

ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การมาปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎ

จราจร เป็นตน้ 



1.3   คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู 

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ โดยการเป็นผู้น าท่ีดี 
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ 
- มีความเคารพผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่า และเพื่อนร่วมงานทุกคน 
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนและบุคคลใกล้ชิด 



- มีความจงรักภกัดี ตอ่สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

- ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

- ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม โดยช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดยไมห่วงัผลประโยชน์ 



 ข้าพเจ้าปฎิบตัิตนตามกฎหมายระเบียบ 
แบบแผน หลกัเกณฑ์และวิธีปฎิบัติราชการ โดย
เป็นบคุคลท่ีเคารพและปฎิบตัิตามกฎหมาย รักษา
ระเบียบวินัยของทางราชการ กระท าตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีหลักในการปฎิบัติหน้าท่ีของครู
อยา่งยตุิธรรม 



2.   มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2.1   มาตรฐานวิชาชีพครู 

 ขา้พเจา้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และพฒันา

ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง เช่น ศึกษาดูงาน  

อบรม เป็นตน้ 



2.2   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 ข้าพเจ้าปฎิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและ
ความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กร เพื่อรักษาช่ือเสียงของตนเองและองค์กร 



3.   เจตคตต่ิอวชิาชีพครู 

3.1   คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 

-ขา้พเจา้เห็นคุณค่าและความส าคญัของการเป็นครูท่ีดีอยู่เสมอ โดยมีความรัก

และศรทัธาในวิชาชีพคร ูกระท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อศิษย ์

-  ไมส่รา้งความเส่ือมเสียใหแ้ก่ทางราชการและชื่อเสียงของคร ูเชน่ ไมน่ า

ความลบัของทางราชการไปเปิดเผยในสถานท่ีต่างๆ 



3.2   บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นครูที่ดี 

 ขา้พเจา้มีหน้าท่ีใหก้ารศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่นักเรียน โดยมีการวาง

แผนการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหนั้กเรียนเขา้ใจใน

บทเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง รวมทั้งไม่ละท้ิงเด็ก ศึกษานักเรียนเป็น

รายบุคคล และจดัระบบดแูลชว่ยเหลือนักเรียนเป็นระยะ 



3.3   การวางแผนเพื่อพฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

 ขา้พเจา้ร่วมกบัคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพฒันาวิชาชีพครู โดย

มีการเขา้ร่วมการประชุม/การอบรมเก่ียวกับความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการศึกษา 

เพื่อน ามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 



4.   การพัฒนาตนเอง 

4.1   การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-ขา้พเจา้เขา้ร่วมการประชุม/การ

อบรมความรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบั

การศึกษาอยูเ่สมอ 

-ใฝ่หาความรูใ้หม่ๆอยูเ่สมอใน

อินเตอรเ์น็ต และหนังสือพิมพ ์

ขา่ว วารสารต่างๆ 

 -ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุด 



4.2   ความฉลาดทางอารมณ์ 

 ขา้พเจา้ยดึหลกัค าสอนของศาสนาอยา่งเคร่งครดัในการด าเนินชีวิต เพื่อให้

สามารถควบคุมอารมณข์องตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี มีจิตใจเขม้แข็ง ยิ้ มแยม้แจม่ใส และมี

มนุษยสมัพนัธท่ี์ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 



4.3   การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

 ขา้พเจา้มีความมุง่มัน่ในการท างาน ไมย่อ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้



5.1   การพฒันาบุคลิกภาพ 

5.   การพฒันาบุคลิกภาพ 

 ขา้พเจา้พัฒนาบุคลิคภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น เขา้กับเพื่อนร่วมงานไดดี้ พรอ้มทั้งปรับปรุงเปล่ียนแปลง

บุคลิกภาพเพื่อใหเ้หมาะสมกับการเป็นขา้ราชการครู โดยแต่งกายสะอาด

สุภาพเรียบรอ้ยและเหมาะสมกบักาลเทศะ 



5.2   การปรับตัว 

 ขา้พเจา้พยายามปรับตัวใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มน้ัน และอยู่

ในองคก์รไดอ้ย่างมีความสุข โดยการสงัเกตและสอบถามเก่ียวกบัการปฎิบัติ

หน้าท่ีในองคก์ร และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 



6.1   การประพฤตตินตามหลักศาสนา 

6.   การด ารงชีวติที่เหมาะสม 

 ขา้พเจา้ปฎิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม

อยา่งเคร่งครดัโดยการกระท าแต่ความดี ทั้งกาย วาจา และใจ ท า

จิตใจใหส้งบและแผ่เมตตาอยูเ่สมอ ๆ เช่น ละหมาด 5 เวลา  การ

ถือศีลอด เป็นตน้ 



6.2   การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

-  รู้จกัการใช้จ่ายท่ีประหยดั ไมฟุ่่ มเฟือย  
-  รู้จกัอดออม  
- ใช้ชีวิตตนเองอยา่งพอเพียง 
- ซือ้ของใช้ในสิง่ท่ีจ าเป็น  



หมวดที่ 2   การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

1.  การจัดการเรียนรู้ 

1.1   การวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ 

         การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู ้

และสาระการเรียนรู ้ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจุดประสงค์

รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนใหค้รอบคลุมเน้ือหา 

และเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยได้

จัดท าแผนการเรียนรู ้และครอบคลุมเน้ือหาทุก

หน่วยการเรียน 



1.2   การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

       การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ข ้าพเจ้าได้ศึกษา

จุดประสงคร์ายวิชา มาตรฐานรายวิชา และสาระการเรียนรู ้

รายวิชา เพื่อเตรียมการสอนใหค้รอบคลุมเน้ือหา และเพื่อให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยไดจ้ดัท าแผนการเรียนรูแ้ละ

ครอบคลุมเน้ือหาทุกหน่วยการเรียนและผลการเรียนรู ้ท่ี

คาดหวงั 



1.3   การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน 

-  มีการน าผล/ปัญหาจากการจดัการเรียนรูม้าจดัท าวิจยั

ในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและพฒันา

ผูเ้รียนต่อไป 



1.4   การรายงานผลการเรียนรู้ 

        มีการจดัท าผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชั้น

เรียนท่ีสอน  เช่น บนัทึกหลงัสอน ติดตามผลการเรียนเป็นรายบุคคล  

และพฒันาแผนการสอนอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 



2.   การพัฒนาผู้เรียน 

2.1  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

        ขา้พเจา้ไดมี้การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับนักเรียน

ตลอดเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้และประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 



2.2  การพฒันาทกัษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจติของผู้เรียน 

-  มีการส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพของผูเ้รียน สุขอนามยั การดูแลตนเอง

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ น เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทักษะและมีความรู ้สามารถ

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-การส่งเสริมใหนั้กเรียนออกก าลังกายอย่างสม า่เสมอ ฝึกสมาธิและเลือก

รบัประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู ่ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 



2.3  การพฒันาผู้เรียนที่มีความต้องการพเิศษ 

       ขา้พเจา้พยายามเรียนรูแ้ละศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อ

จะไดท้ราบความตอ้งการ สภาพสังคม เศรษฐกิจครอบครัวของ

นักเรียนเป็นรายบุคคลแลว้น าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลท าใหนั้กเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 



2.4  การปลูกฝังวินัย และความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน 

-  มีการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในหอ้งเรียน  

-  มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 

-เป็นแบบอยา่งใหก้บันักเรียนในดา้นการจดัการประชาธิปไตย 

- ฝึกใหมี้ระเบียบวินัยต่อตนเองทั้งในเร่ืองการเรียนและการปฏิบติัตามกฎของ

โรงเรียนและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 



 2.5  การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภมูใิจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน 

-  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยในสถานศึกษา 

-  ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา 

-  ร่วมรอ้งเพลงชาติไทย กบันักเรียนทุกเชา้ 

-  ร่วมอนุรกัษ์ภาษาไทยและพดูภาษาไทยใหช้ดัเจน ถกูตอ้ง 



 2.6  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

       ข้าพเ จ้าจัด กิจกรรมดูแลช่ วยเหลือนัก เ รียน โดย
การศึกษาและส ารวจติดตามพฤติกรรมของผู้ เ รียนเป็น
รายบุคคล โดยการออกเย่ียมบ้านนักเรียน และด าเนินการ
ช่วยเหลือนกัเรียนตามสภาพจริง 



3.   การพัฒนาทางวชิาการ 

3.1   การพฒันา ส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

          การพฒันาส่ือ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ ขา้พเจา้ไดใ้ชส่ื้อการ
เรียนการสอนจากหลายๆแหล่ง เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนใหเ้กิดข้ึน 
ดงัน้ี 
 - ส่ือการสอน PowerPoint 
 - ส่ือการสอน เน้ือหาเพ่ิมเติมใน Internet 
  - จดัท าใบงานและใบความรู้ 
  - ส่ืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 



 3.2   การพฒันาแหล่งเรียนรู้และภมูปัิญญาท้องถิ่น 

       - ข้าพเจ้าได้มีการน าแหลง่การเรียนรู้ท่ีมีในสถานศกึษามา
ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน 



 3.3   การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

           การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
องค์กรวิชาชีพทัง้ภายในและภายนอกองค์กรจัดขึน้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ ในรูปแบบช่องทางต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ระหวา่งองค์กร มีการอบรมเก่ียวกบั ICT 



4.   การพัฒนาสถานศกึษา 

4.1   งานบริหารทั่วไป 

           ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการท างานท่ีได้รับมอบหมายจากงานบริหาร
ทั่วไป เพ่ือให้งานส าเ ร็จลุล่วงไปด้วยดี คัดกรองนักเรียนในการคัดเลือกให้
ทนุการศกึษา การสง่เสริมสขุภาพให้แก่ผู้ เรียน 



 4.2   งานสนับสนุนวิชาการ 

          ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององค์กร โดยปฎิบตัิงาน
ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลส าเร็จและทันเวลาตามท่ี
ก าหนด ตลอดจนส่งเสริมพฒันางานวิชาการให้ดียิ่งๆขึน้ เพ่ือสง่ผลให้
ผู้ เรียนมีประสทิธิภาพในการเรียน 



4.3   โครงการหรือกจิกรรมพฒันาสถานศึกษา 

-  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศกึษา ทกุกิจกรรม เช่น  
กิจกรรมวนัไหว้ครู กิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมรณรงค์ 
ยาเสพติด กิจกรรมวนัภาษาไทย ฯลฯ 



5.   ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5.1   การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 

      -  เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  งานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนท่ี
จดัขึน้เน่ืองในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆร่วมกบันกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน 



5.2   การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

         ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกบัผู้ปกครองและชมุชนใน
กิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัขึน้ เช่น การเข้าร่วมการประชุมของหมู่บ้าน   
การร่วมงานศพ เป็นต้น 



5.3   การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

        ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือให้ผู้ เ รียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นโรงพยาบาลเกาะสมยุ ร่วมกนัคดักรองนกัเรียน
ในเร่ืองของสขุภาพ 



5.4   การให้บริการชุมชน 

         ข้าพเจ้ามีความเต็มใจท่ีจะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมา
ติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมุชน จดัสถานท่ีร่วมกบัเพ่ือนครูในโรงเรียนหรือชมุชนขอใช้สถานท่ีจดั
กิจกรรมตา่งๆ 



5.5   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 

         ข้าพเจ้ายอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครองในเร่ืองต่างๆ ที่ผู้ปกครองน าเสนอ
กบัทางโรงเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงพฤติกรรมของนกัเรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึน้ เช่น ประชมุผู้ปกครองนกัเรียน ติดตามนกัเรียนท่ีขาด
เรียน ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัตา่งๆ เป็นต้น 




