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เรียนคณะกรรมการทุกท่าน



ข้อมูลท่ัวไป

ข้าพเจ้า นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด
เกิด 29 มีนาคม 2534
คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาเอก สังคมศึกษา
บรรจรุับราชการเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
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อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ต าแหน่ง 1067 



1. การปฏิบัติหน้าที่การสอน
1.1 ปฏิบัติการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.2 ปฏิบัติการสอนวิชาสังคมพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.3 ปฏิบัติการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.4 ปฏิบัติงานสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.5 ปฏิบัติการสอนกิจกรรมชุมเปิดโลกอาเซียน เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

รวมเวลาปฏิบัติงาน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
PLC กลุ่มสาระ 1 ชั่วโมง
ประชุมระดับ 1  ชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ต่อ)

2. การปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆทีไ่ด้รับมอบหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้แก่ 

- งานสารบรรณและ ICT ฝ่ายบริหารงานบุคคล
- งานปรับ/เพิ่มวุฒิ
- งานคูปองครู
- งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

2.3 ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน
2.4 ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางวัน



หมวดที่ 2
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 1
การประเมินผลการปฏิบัติตน 

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู
2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู
4. การพัฒนาตนเอง
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม

1. การจัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ
4. การพัฒนาสถานศึกษา
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

หมวดที่ 1
การประเมินผลการปฏิบัติตน



1.1 วินัยในตนเอง
ข้าพเจ้าประพฤติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความขยันหมั่นเพียร
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด เช่น การมาปฏิบัติงาน
ตรงต่อเวลา และการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู



1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู (ต่อ)

1.3 คุณธรรม จริยธรรมส าหรบัข้าราชการครู
ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ ตลอดจนชุมชน สังคม นอกจากนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อผู้อาวุโสในทางที่
ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโส

1.4 บทบาทหน้าที่ข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่ของความเป็นครูที่ดี รู้จักปรับปรุงตัวเองสม่ าเสมอ และ
ข้าพเจ้าอาสาตนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์



2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.1 มาตรฐานวิชาชีพ ข้าพเจ้าพัฒนาตนด้านมาตรฐานความรูแ้ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยการแสวงหาความรู้เพิม่เติมอยู่เสมอ เช่น การเข้า
ร่วมอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ตลอดจนพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน ด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ
2.2 จรรณยาบรรณ ข้าพเจ้าด ารงตนอยู่บนพื้นฐานของจรรณยาบรรณวิชาชี
ครู จรรณยาบรรณตอ่ตนเอง จรรณยาบรรณตอ่ผู้รว่มประกอบวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณตอ่ผู้บังคับบังชา และจรรยาบรรณ
ต่อสังคม



3. เจตคติต่อวิชาชีพครู

3.1 คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพ
ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อองค์กร

วิชาชีพ ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชพี ข้าพเจ้าเห็น
ความส าคัญในการด ารงตนให้เป็นไปตามระเบียบของผู้
ประกอบวิชาชีพ ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการ

3.2 การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชพีครู
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
เรียนรู้งานในหน้าที่ครูผู้สอนและงาน

นอกเหนือจากงานสอน เพื่อเสริมความรู้ความสามรถของ
ข้าพเจ้าและเป็นฐานส าคัญในการที่พัฒนาความก้าวหน้า
ในอนาคต



4. การพัฒนาตนเอง

4.1 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
4.2 ความฉลาดทางอารมณ์
4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์



5. การพัฒนาบุคลิกภาพ

5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ข้าพเจ้าส ารวมตนทุกอิริยาบถเพื่อบุคลิกภาพที่ดี ข้าพเจ้ามีความ

ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการต าหนิติเตียน กรณี
ข้าพเจ้าประพฤติผิด เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับ

5.2 การปรับตัว
ข้าพเจ้าสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตนให้เข้ากับองค์กรได้

เป็นอย่างดี ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์สนิทสนมใกล้ชิดกับบุคคลในองค์กร 
สามารถเข้าหากันได้เป็นอย่างดี สร้างมิตรภาพที่ดตี่อกัน



6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม

6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา
ข้าพเจ้ามีศรัทธา เลื่อมใสในศาสนาที่ข้าพเจ้านับถือ ปฏิบัติตาม

หลักค าสอน หลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และวางตนให้อยู่ในหนทางอัน
เที่ยงตรงตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสม่ าเสมอ

6.2 การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าพเจ้าด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง ใช้จ่ายสมควรแก่ฐานะ

รู้จักประหยัดอดออม ด ารงชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กล่าวคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

หมวดที่ 2
การประเมินผลการปฏิบัติงาน



1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

แล้วน ามาจัดท าตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ โครงการสอน และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้และจัดท าแผนการวัดผลประเมินผล

1. การจัดการเรียนรู้

1.2 การออกแบบการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เช่น KWL ,สืบเสาะหาความรู้ (5E) ,บรรยาย 
เป็นต้น 



1.3 การวิจัยและการแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ

ค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ต่ าและการเรียนรู้ที่ไม่ถาวร
และได้บันทึกผลการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการค้นคว้างานวิจัย

1. การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)

1.4 การรายงานผลการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้มีการจัดท าผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายงาน

ผลการเรียนแก่ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในชั้นเรียน มีการติดตามผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นระยะๆ และข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการสรุปผลการวัดผลประเมินและจัดท า
เอกสารรายงานให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง



2.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
ข้าพเจ้าได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการส านึกรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และในรายวิชา
สังคมพื้นฐาน ข้าพเจ้าได้สอดแทรกคุณธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่
นักเรียนนับถือ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้เรียนอยู่เสมอ

2. การพัฒนาผู้เรียน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน
ข้าพเจ้าไดส้่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เช่น ทักษะการ

ตระหนักในตนเอง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลัง
กายและนั่งสมาธิ เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี



2. การพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)

2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ข้าพเจ้าได้ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล เพื่อส ารวจความต้องการ สภาพสังคม 

ครอบครัว ความสามารถและความต้องการพิเศษ น าผลท่ีได้มาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

2.4 การปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
ข้าพเจ้าเห็นความส าคัญของการปลูกฝังวินัย โดยได้จัดการเรียนรู้เน้น

กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีวินัยในตนเอง มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และข้าพเจ้าได้
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในห้องเรียนโดยให้ผู้เรียนอาสาตนในการน าเสนอ
ผลงาน



2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ข้าพเจ้าได้ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยได้ท าการส ารวจ

ข้อมูล รู้จักนักเรียนรายบุคคล และเตรียมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนตามล าดับ
ต่อไป

2. การพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)

2.5 การออกแบบการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดย

ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
และได้ใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมความ
กล้าแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยังสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี



3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ

3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้ใช้ส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ATLAS แผนที่ 

รูปภาพ วิดีโอ Power Point เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้พัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม Google Earth

3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้าพเจ้าได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาและท้องถิ่นมาใช้

ประกอบการจัดการเรียนรู้

3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้นทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา และได้น าความรู้ทางวิชาการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
คณะครูทั้งภายในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่มสาระ



4. การพัฒนาสถานศึกษา

4.1 งานบริหารทั่วไป
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานบริหารทั่วไปด้วยความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมายและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยดี

4.2 งานสนับสนุนวิชาการ
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายและ

กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยดีและทันเวลาที่ก าหนด ตลอดจน
พัฒนางานวิชาการให้ดีย่ิงขึ้นไปเพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผลที่เกิดแก่ผู้เรียน



4. การพัฒนาสถานศึกษา (ต่อ)

4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาทุก

กิจกรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา 



5. ความสัมพันธ์กับชุมชน

5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
ข้าพเจ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับสังคมความเป็นอยู่ของชุมชนและเรียนรู้ที่จะ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพของชุมชน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนและ

ผู้ปกครองจัดขึ้น เช่น เปิดตลาดแม่น้ า 

5.3 การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

โดยให้ผู้ปกครองสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการแสดงความคิดเห็นมายัง
ครูผู้สอน



5. ความสัมพันธ์กับชุมชน (ต่อ)

5.4 การให้บริการชุมชน
สถานศึกษาให้บริการชุมชนเป็นอย่างดีและปฏิบัติกันมาต่อเนื่อง ข้าพเจ้า

ได้มีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกให้กับการบริการชุมชนในนามของ
สถานศึกษา เช่น การจัดอาคารสถานที่หอประชุม 

5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
ข้าพเจ้ามีความยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองและชุมชน ในการที่จะ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
และยกระดับการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และบุคคลภายนอก



จบการน าเสนอ


