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นางสายฝน  ราษีงาม 
 
 

ประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
บรรจุรับราชการเมือ่วนัที ่๒๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวดัสุราษฎร์ธานี 



ชื่อ นางสายฝน  ราษีงาม 
เกิด  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๒๓ อายุ ๓๗ ปี 
คุณวุฒ ิปริญญาตรี วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  รับเงินเดือนในระดับครูผู้ช่วยข้ัน ๑๖,๐๕๐ บาท 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ 

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ข้อมูลทั่วไป 



๑.การปฏิบัติหน้าที่การสอน 
๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ปฏิบัติงานสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ านวน ๓ คาบ 
๑.๒ ปฏิบัติการสอนเลือกเสรีชั้น ช่างอาหารไทย ม.๑ จ านวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑.๓ ปฏิบัติการสอนเลือกเสรี การประกอบอาหารและการบริการ ชั้น ม.๓            จ านวน ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห์  
๑.๔ ปฏิบัติการสอนเลือกเสรี อาหารไทย ชั้นม.๔ จ านวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑.๕ ปฏิบัติการสอนเลือกเสรี น้ าพริกผักสด ชั้นม.๔ จ านวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์   

๑.๖ ปฏิบัติการสอนแยกสาย ขนมไทย ชั้นม.๔/๕ จ านวน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๑.๗ กิจกรรมเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จ านวน ๒ คาบ ต่อสัปดาห์ 

๑.๘ ปฏิบัติงานสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 ๑.๙ ปฏิบัติการสอนชุมนุมแกะสลักผักผลไม้สดจ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวมเวลาปฏิบัติงาน ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 

ข้อมูล
เกี่ยวกับ
การ

ปฏิบัติงาน 



๒.ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
 ๒.๑ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 ๒.๒ เวรประจ าวัน   
 ๒.๓ งานบัญชี กลุ่มงานบริหารงบประมาณและ          
สินทรัพย์          
 ๒.๕ ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ 
       ๒.๔ เวรรักษาการณ์ในเวลากลางวัน 
        



 
แบบสรุปผลการประเมนิการเตรียมความพร้อมและพฒันา

อย่างเข้มของครูผู้ช่วย 

 
หมวดที่ 1    

การประเมินผลการปฏบิัตติน 

 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พฒันาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 

หมวดที่ 1   การประเมนิผลการปฏบิัตติน 

1.1   วินัยในตนเอง 

ขา้พเจา้มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวินัยใน

ตนเองเป็นอยา่งดี ดว้ยการประพฤติ ปฏิบติั

ตนเป็นผูมี้วินัยในตนเอง จนเป็นท่ียอมรบัใน

โรงเรียน เชน่ การแต่งกาย การมาปฏิบติังาน

ตรงต่อเวลา  การเขา้สอน เป็นตน้ 



1.2   วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

ขา้พเจา้มีความรู ้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัวินัยและรกัษาวินัยของ

ทางราชการเป็นอยา่งดี ดว้ยการ

ประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินัย

วินัยและรกัษาวินัยของทางราชการ 

จนเป็นท่ียอมรบัในโรงเรียน เชน่ 

การดแูลนักเรียนเม่ือไปทศันศึกษา 

การมาปฏิบติังาน การปฏิบติัตาม

กฎจราจร เป็นตน้ 



1.3   คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์               
  โดยการเป็นผู้น าที่ดี ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ 
 - มีความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า และเพื่อ
ร่วมงานทุกคน 
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ผู้เรียนและบุคคลใกล้ชิด 



1.4   บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ด ี

- มีความจงรักภกัดี ตอ่สถาบนัชาติ 
ศาสนา และ 
  พระมหากษัตริย์ 
- ยดึมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมี 
  พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
- ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สงัคมและมีจิตสาธารณะมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม โดยช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงานโดยไมห่วงัผลประโยชน์
และสิง่ตอบแทนใดๆทัง้สิน้ 



1.5   การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์  และวิธีปฏบิตัริาชการ 

ข้าพเจ้าปฎิบตัิตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผน หลกัเกณฑ์และ
วิธีปฎิบตัิราชการ โดยเป็นบคุคลท่ีเคารพและปฎิบตัิตามกฎหมาย 
รักษาระเบียบวินยัของทางราชการ กระท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มี

หลกัในการปฎิบตัิหน้าท่ีของครูอยา่งชดัเจนยตุิธรรม 



2.   มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2.1   มาตรฐานวิชาชีพครู 

ขา้พเจา้มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพคร ูและพฒันาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

เชน่ ศึกษาดูงาน  อบรม เป็นตน้ 



2.2   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ข้าพเจ้าปฎิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความ
ซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร เพ่ือ
รักษาช่ือเสียงของตนเองและองค์กร 



3.   เจตคตต่ิอวชิาชีพครู 

3.1   คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 

-ขา้พเจา้เห็นคุณคา่และความส าคญัของการเป็นครท่ีูดีอยูเ่สมอ โดยมีความรกั

และศรทัธาในวิชาชีพคร ูพึงกระท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อศิษย ์

-  ไมส่รา้งความเส่ือมเสียใหแ้ก่ทางราชการและชื่อเสียงของคร ูเชน่ ไมน่ า

ความลบัของทางราชการไปเปิดเผยในสถานท่ีต่างๆ 



3.2   บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นครูที่ดี 

ขา้พเจา้มีหน้าท่ีใหก้ารศึกษาท่ีมีคุณภาพแกนั่กเรียน โดยมีการวางแผนการ

จดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหนั้กเรียนเขา้ใจในบทเรียนยดึ

นักเรียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทั้งไมล่ะท้ิงเด็ก จดัชว่ยเหลือนักเรียน ตามกิจกรรม

คลินิกคุณธรรม 



3.3   การวางแผนเพื่อพฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

ขา้พเจา้ร่วมกบัคณะครใูนโรงเรียนวางแผนเพื่อพฒันาวิชาชีพคร ูโดยมีการเขา้

ร่วมการประชุม/การอบรมเก่ียวกบัความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อน ามา

พฒันาการจดัการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 



4.   การพัฒนาตนเอง 

4.1   การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-ขา้พเจา้เขา้ร่วมการประชุม/การอบรมความรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาอยูเ่สมอ 

-ใฝ่หาความรูใ้หม่ๆอยูเ่สมอในอินเตอรเ์น็ต และหนังสือพิมพ ์ขา่ว วารสารต่างๆ 

 -ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด 



4.2   ความฉลาดทางอารมณ์ 

ขา้พเจา้ยดึหลกัค าสอนของศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครดัในการด าเนินชีวิต เพื่อให้

ขา้พเจา้สามารถควบคุมอารมณข์องตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ยิ้ มแยม้แจม่ใส มีมนุษย์

สมัพนัธท่ี์ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 



4.3   การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ขา้พเจา้มุง่มัน่ในการท างาน โดยไมมี่ความยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้ น 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้



5.1   การพฒันาบุคลิกภาพ 

5.   การพฒันาบุคลิกภาพ 

ขา้พเจา้พฒันาบุคลิคภาพของ

ตนเองอยูเ่สมอ โดยยอมรบั

ความคิดของผูอ่ื้นพรอ้มทั้ง

ปรบัปรุงเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ

เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเป็น

ขา้ราชการคร ูโดยแต่งกายสะอาด

สุภาพเรียบรอ้ยและเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 



5.2   การปรับตัว 

ขา้พเจา้พยายามปรบัตวั

ดา้นบุคลิกภาพให้

เหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มน้ัน และ

อยูใ่นองคก์รไดอ้ยา่งมี

ความสุข โดยการสงัเกต

และสอบถามเกี่ยวกบัการ

ปฎิบติัหน้าท่ีในองคก์ร 



6.1   การประพฤตตินตามหลักศาสนา 

6.   การด ารงชีวติที่เหมาะสม 

ขา้พเจา้ปฎิบติัตนตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครดัโดยการกระท า

แต่ความดี ทั้งกาย วาจา และใจ ท าจิตใจใหส้งบและแผ่เมตตาอยูเ่สมอ ๆ เชน่ 

ละหมาด 5 เวลา  ละหมาดวนัศุกร ์เป็นตน้ 



6.2   การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

-  มีการใช้จ่ายท่ีประหยดั  
-  รู้จกัอดออม 
-  ใช้ชีวิตตนเองอยา่งพอเพียง 



หมวดที่ 2   การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

1.  การจัดการเรียนรู้ 

1.1   การวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ 

การวิเคราะหม์าตรฐานการจดัการเรียนรูแ้ละสาระ

การเรียนรู ้ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจุดประสงคร์ายวิชาเพื่อ

เตรียมการสอนใหค้รอบคลุมเน้ือหา และเพื่อให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยไดจ้ดัท าแผนการ

เรียนแบบมุง่เน้นสมรรถนะครบและครอบคลุม

เน้ือหาทุกหน่วยการเรียน 



1.2   การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

การออกแบบการจดัการเรียนรู ้

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจุดประสงคร์ายวิชา

มาตรฐานรายวิชา และสาระการ

เรียนรูร้ายวิชา เพื่อเตรียมการสอนให้

ครอบคลุมเน้ือหา และเพื่อใหเ้กิดผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยไดจ้ดัท า

แผนการเรียนแบบมุง่เน้นสมรรถนะ

ครบและครอบคลุมเน้ือหาทุกหน่วย

การเรียนและผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 



1.3   การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน 

-  มีการจดัท าวิจยัในชั้นเรียนหลงัจากสอนนักเรียนในแต่

ละแผนการเรียน เพื่อรบัทราบปัญหา และหาแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนต่อไป 



1.4   การรายงานผลการเรียนรู้ 

-  มีการจดัท าผลการเรียนของ

นักเรียนรายบุคคล และระดบัชั้น

เรียนท่ีสอน  เช่น บนัทึกหลงัสอน 

วิจยัในชั้นเรียน ติตามผลการเรียน

เป็นรายบุคคล  และพฒันาแผนการ

สอน เป็นตน้ 



2.   การพัฒนาผู้เรียน 

2.1  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

 ขา้พเจา้ไดมี้การสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมใหก้บันักเรียนตลอดเวลาใน

การจดักิจกรรมการเรียนรู ้และ

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บั

ผูเ้รียน 



2.2  การพฒันาทกัษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจติของผู้เรียน 

-  มีการส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพของผูเ้รียน 

สุขอนามยั เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะและมีความรู ้

-การส่งเสริมใหนั้กเรียนออกก าลงักายและนัง่

สมาธิ เพื่อสุขภาพกายและจิตท่ีดี 



2.3  การพฒันาผู้เรียนที่มีความต้องการพเิศษ 

ขา้พเจา้พยายามเรียนรูแ้ละศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้

ทราบความตอ้งการ สภาพสงัคม เศรษฐกิจครอบครวัของนักเรียนเป็น

รายบุคคลแลว้น าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลท าใหนั้กเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีดีขึ้ น 



2.4  การปลูกฝังวินัย และความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน 

-  มีการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในหอ้งเรียน  

-  มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 

-  เป็นแบบอยา่งใหก้บันักเรียนในดา้นการจดัการประชาธิปไตย 



 2.5  การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภมูใิจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน 

-  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยใน

สถานศึกษา 

-  ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา 

-  ร่วมรอ้งเพลงชาติไทย กบันักเรียนทุกเชา้ 

-  ร่วมอนุรกัษ์ภาษาไทย 



 2.6  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ข้าพเจ้าจดักิจกรรมดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยการศกึษาและส ารวจติดตาม
พฤติกรรมของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล โดยการออกเย่ียมบ้านนกัเรียน และด าเนินการ

ช่วยเหลือนกัเรียนตามสภาพจริง 



3.   การพัฒนาทางวชิาการ 

3.1   การพฒันา ส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

การพฒันาสื่อ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 
ข้าพเจ้าได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจากหลายๆแหลง่ 
เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนให้เกิดขึน้ ดงันี ้
 สื่อการสอน PowerPoint 
 สื่อการสอน เนือ้หาเพิ่มเติมใน 
Internet 
  จดัท าใบงานและใบความรู้ 
  สื่ออปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ 



 3.2   การพฒันาแหล่งเรียนรู้และภมูปัิญญาท้องถิ่น 

-ข้าพเจ้าได้มีการน าแหลง่การเรียนรู้ท่ีมีในสถานศกึษามาใช้ในการประกอบการ
เรียนการสอน 



 3.3   การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรวิชาชีพทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรจดัขึน้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กบับคุคลในแวดวงอาชีพ
ครู และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกนัพฒันาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ ในรูปแบบช่องทางตา่งๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในระหวา่งองค์กร 
มีการอบรมเก่ียวกบั ICT 



4.   การพัฒนาสถานศกึษา 

4.1   งานบริหารทั่วไป 

ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทัว่ไป 
เพ่ือให้งานส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี คดักรองนกัเรียนในการคดัเลือกให้ทนุการศกึษา 



 4.2   งานสนับสนุนวิชาการ 

ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององค์กร โดยปฎิบตัิงานในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้บงัเกิดผลส าเร็จและทนัเวลาตามท่ีก าหนด ตลอดจนสง่เสริมพฒันา

งานวิชาการให้ดียิ่งๆขึน้ เพ่ือสง่ผลให้ผู้ เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียน 



4.3   โครงการหรือกจิกรรมพฒันาสถานศึกษา 

-  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศกึษา ทกุกิจกรรม เช่น  
 กิจกรรมเข้าคา่ยธรรมะ กิจกรรมวนัไหว้ครู กิจกรรม
กิจกรรมลกูเสือ กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด ฯลฯ 



5.   ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5.1   การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 

-  เข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน วดั และงานกิจกรรมของ
นกัเรียนและชมุชนท่ีจดัขึน้เน่ืองในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆ

ร่วมกบันกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน 



5.2   การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกบัผู้ปกครองและ
ชมุชนในกิจกรรมต่างๆท่ีชมุชนจดัขึน้ เช่น การเข้าร่วม

การประชมุของหมูบ้่าน   การร่วมงานศพ 



5.3   การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจกักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดยให้ทางโรงพยาบาลเกาะสมยุเข้ามา
จดักิจกรรมให้ความรู้เร่ืองเพศวิถี 



5.4   การให้บริการชุมชน 

ข้าพเจ้ามีความเตม็ใจท่ีจะให้บริการแก่ผู้ปกครองนกัเรียนท่ีมาติดต่อราชการกบัทาง
โรงเรียนด้วยความเตม็ใจ เข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน จดัสถานท่ีร่วมกบัเพ่ือนครูใน
โรงเรียนหรือชมุชนขอใช้สถานท่ีจดักิจกรรมตา่งๆ 



5.5   การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 

ข้าพเจ้ายอมรับความคิดเหน็ของผู้ปกครองในเร่ืองตา่งๆ ท่ีผู้ปกครองน าเสนอกบั
ทางโรงเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงพฤติกรรมของนกัเรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึน้ไป 
เอกสารอ้างองิ 
  ประชมุผู้ปกครองนกัเรียน 
  ติดตามนกัเรียนขาดเรียน 
  ร่วมกิจกรรมวนัแมแ่หง่ชาติท่ีหน้าทอน 
   




