
ประเมินครผู ูช้่วย 

ครัง้ท่ี 6 

นางสาวปรมาภรณ ์ พรหมประทีป 

โรงเรยีนทีปราษฎรพิ์ทยา 



เรยีนคณะกรรมการทกุท่าน 



ขอ้มลูทัว่ไป 

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพฒันาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 

ช่ือผ ูร้บัการประมิน นางสาวปรมาภรณ ์ พรหมประทีป 

วนั เดือน ปีเกิด  25   เดอืน   สิงหาคม  พ.ศ.  2526   

คณุวฒิุ  ปริญญาตรี (บธ.บ.)  วิชาเอก  การบญัช ี

ต าแหน่ง  ครผููช้ว่ย  รบัเงนิเดอืน 15,800 บาท 

สถานศึกษา  โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา  

                          ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 

เริม่ปฏิบติัหนา้ท่ี วนัท่ี 3  เมษายน  พ.ศ. 2560 

 



ล าดับที่ ระดับการศึกษา/วุฒ ิ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิชาเอก/สาขา เกรด
เฉลี่ย 

สถานศึกษา 

1 ประกาศนียบัตร

ประถมศึกษาตอนปลาย 

2539 - - โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ อ าเภอ หลังสวน 

จังหวัด ชุมพร 

2 ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้น 

2542 - - โรงเรียนเมืองหลังสวน อ าเภอ หลังสวน  

จังหวัด ชุมพร 

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นต้น (ปวช.) 

2545 บัญชี - โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) 

2547 บัญชี 3.21 โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธบ.) 

2549 บัญชี 3.13 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    อ าเภอ ธัญบุรี 

จังหวัด ปทุมธานี 

6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 

2553 - 

2554 

วิชาชีพคร ู 3.85 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ประวติัการศึกษา 



ประวติัการลาหยดุราชการ 

ประเภทของการลา

และการมาสาย 

การประเมิน 

รวม ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี4 

วนั ครัง้ วนั ครัง้ วนั ครัง้ วนั ครัง้ 

ลาป่วย - - - - - - - - - 

ลากิจ - - - - - - - - - 

ลาคลอด - - - - - - - - - 

ลาอปุสมบท - - - - - - - - - 

มาสาย - - - - - - - - - 

อ่ืน ๆ................... - - - - - - - - - 



ประวติัการลาหยดุราชการ 

ประเภทของการลา

และการมาสาย 

การประเมิน 

รวม ครัง้ท่ี 5 ครัง้ท่ี 6 ครัง้ท่ี 7 ครัง้ท่ี8 

วนั ครัง้ วนั ครัง้ วนั ครัง้ วนั ครัง้ 

ลาป่วย - - 1 1 1 

ลากิจ - - 1 1 1 

ลาคลอด - - - - 

ลาอปุสมบท - - - - 

มาสาย - - - - 

อ่ืน ๆ................... - - - - 



ขอ้มลูเกี่ยวกบัการปฏิบติังาน 

1.  การปฏิบติัหนา้ท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

1.1  วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานชา่งและ     

       ออกแบบ) รหัส ง 22101 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 

1.2  ปฏิบตัหินา้ท่ีสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน  

       เพ่ิมเวลารู ้ระดบั ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

1.3  ปฏิบตัหินา้ท่ีสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

       ผูบ้ าเพ็ญประโยชน ์และกิจกรรมชมุนมุนาฏศิลป์ 

1.4  กิจกรรมโฮมรมู / ประชมุระดบั ม.1 



ขอ้มลูเกี่ยวกบัการปฏิบติังาน 

1.  การปฏิบติัหนา้ท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

1.1  วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานอาชพี)  

รหัส ง 23102 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

1.2  ปฏิบตัหินา้ท่ีสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน  

       เพ่ิมเวลารู ้ระดบั ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

1.3  ปฏิบตัหินา้ท่ีสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

       ผูบ้ าเพ็ญประโยชน ์และกิจกรรมชมุนมุนาฏศิลป์ 

1.4  กิจกรรมโฮมรมู / ประชมุระดบั ม.1 



ขอ้มลูเกี่ยวกบัการปฏิบติังาน 

1.  การปฏิบติัหนา้ท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

1.1  วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานชา่งและ

ออกแบบ)  รหัส ง 22101 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 

1.2  ปฏิบตัหินา้ท่ีสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

       ผูบ้ าเพ็ญประโยชน ์และกิจกรรมชมุนมุEnjoy 

Paper สนกุกบักระดาษ 

1.4  กิจกรรมโฮมรมู / ประชมุระดบั ม.2 







2.  การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ปีการศึกษา 2560 

2.1  เจา้หนา้ท่ีการเงนิ ฝ่ายเงนิอดุหนนุ 

2.2  ครทูี่ปรึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/4 

2.3  เวรประจ าวนัจนัทร ์ตามค าสัง่ปฏิบตัหินา้ท่ีของ 

       โรงเรียน 

2.4  เวรประจ าวนัหยดุราชการ ตามค าสัง่ปฏิบตัหินา้ท่ี  

       ของโรงเรียน   

2.5  คณะกรรมการงานระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

2.6  คณะกรรมการฝ่ายเชยีรห์ลีดเดอร ์กิจกรรมกรีฑา    

       อ าเภอ 

2.7  หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 



2.  การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

2.1  เจา้หนา้ท่ีการเงนิ ฝ่ายเงนิอดุหนนุ 

2.2  ครทูี่ปรึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2/4 

2.3  เวรประจ าวนั ตามค าสัง่ปฏิบตัหินา้ท่ีของโรงเรียน 

2.4  เวรประจ าวันหยดุราชการ ตามค าสัง่ปฏิบตัหินา้ท่ี  

       ของโรงเรียน   

2.5  คณะกรรมการงานระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

2.6  คณะกรรมการฝ่ายเชยีรห์ลีดเดอร ์กิจกรรมกรีฑา    

       อ าเภอ 

2.7  หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 





แบบสรปุผลการประเมนิการเตรียมความพรอ้ม 

และพฒันาอยา่งเขม้ 

หมวดท่ี 1  

การประเมินผลการปฏิบติัตน 



1.  วินยั คณุธรรม จรยิธรรม  

ส าหรบัขา้ราชการ 

1.1  วินยัในตนเอง 

ขา้พเจา้ปฏิบตัตินตามระเบียบ แบบแผน 

ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดเพื่อใหง้านบรรลุ

เป้าหมายและวตัถปุระสงคอ์ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยการมาท างาน ตรงตอ่เวลา 

เขา้สอนตรงเวลา  ยอมรบัความคิดเห็นของ

เพื่อนร่วมงาน  แตง่กายถกูตอ้งเหมาะสมเป็น

แบบอย่างท่ีดใีหแ้กน่กัเรียน 



1.2  วินยัและการรกัษาวินยั 

ขา้พเจา้รกัษาวินยัท่ีเป็นขอ้หา้มและขอ้ปฎิบตัิ

อยา่งเคร่งครดัอยูเ่สมอ 

-ไมเ่คยขาดราชการ มาปฎิบตัหินา้ท่ีตามวนั

เวลาราชการก าหนด 

-ไมเ่คยปฎิบตัิตนใหผ้ดิวินยัและจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู

-ไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยั  



1.3  คณุธรรม จรยิธรรมส าหรบัขา้ราชการคร ู

-ประพฤตปิฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดแีกศิ่ษย ์ โดยการเป็นผูน้  าท่ีด ี

ชว่ยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดยไมห่วงัผลประโยชน ์

-มคีวามเคารพผูท่ี้อาวโุสกว่า และเพ่ือร่วมงานทกุคน 

-มกีารสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใหก้บัผูเ้รียนและบคุคลใกลช้ดิ 

-มอบความรกั และความเมตตาตอ่ศิษย ์



1.4  บทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็น

พลเมืองท่ีดี 

- มคีวามจงรกัภกัด ีตอ่สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัริย ์

- ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมพีระมหากษตัริย์

เป็นประมขุ 

- ประพฤตตินใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดขีองสงัคมและมจีิตสาธารณะมคีวาม

รบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยชว่ยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไมห่วงั

ผลประโยชนแ์ละส่ิงตอบแทนใดๆทัง้ส้ิน 



1.5  การปฏิบติัตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัราชการ 

- ปฏิบตัตินตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาและ

ทางราชการ 

 - การปฏิบตัติามค าสัง่ตา่งๆ 

- ปฏิบตัตินตามกฎหมาย 

- ยึดมัน่ในประเพณีนยิม และปฏิบตัตินตามจารีต 

ประเพณีของสงัคม  และเคารพสถานท่ี 



2.  มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ
วชิาชีพครู 

-ขา้พเจา้มใีบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ูมวีฒิุปริญญาทางการศึกษา  

-ปฏิบตักิิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพฒันาวิชาชพีครอูยู่เสมอ 

-มุง่มัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ 
-พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบตัไิดเ้กิดผลจริง 
-พฒันาสื่อการเรียนการสอนใหม้ปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 

-จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.1  มาตรฐานวิชาชีพ 



2.1  มาตรฐานวิชาชีพ 

ขา้พเจา้ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูโดยมคีวามรกั ศรทัธา

และความซ่ือสตัยส์จุริต ร่วมมอืในกิจกรรมขององคก์รวิชาชพี  รวมทัง้

ความรบัผดิชอบตอ่วิชาชีพและเป็นสมาชกิท่ีดีขององคก์ร เพื่อรกัษา

ชือ่เสียงของตนเองและโรงเรียน 



3.  เจตคตต่ิอวชิาชีพครู 

3.1 คณุค่าและความส าคญัของวิชาชีพ 

ขา้พเจา้ไมส่รา้งความเสื่อมเสียใหแ้กท่างราชการและชือ่เสียงของคร ู

ปฏิบตังิานในหนา้ท่ีครดูว้ยหลกัธรรม และหลกัวิชาชพีคร ูมุง่หวงัความ

เจริญกา้วหนา้โดยก าหนดเป้าหมายในการปฏิบตังิาน และการอบรม

สมัมนา ประชมุ ในเร่ืองตา่งท่ีทางโรงเรียนจดัอบรมและหนว่ยงานอ่ืนๆ 



3.2 บทบาทหนา้ท่ีของตนเองในฐานะเป็นครท่ีูดี 

ขา้พเจา้มหีนา้ท่ีใหก้ารศึกษาท่ีมคีณุภาพแกน่กัเรียน โดยมกีารวาง

แผนการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมใหน้กัเรียน

เขา้ใจในบทเรียนยึดนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทัง้ไมล่ะท้ิงเด็ก 

เป็นแบบอยา่งท่ีดแีกน่กัเรียนในทกุๆดา้น การเป็นผูน้  า การท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น ความสามคัคี การแตง่กาย มารยาทในการฟัง พดู อ่าน 

เขยีน 



3.3 การวางแผนเพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพคร ู

-ขา้พเจา้ร่วมกบัคณะครใูนโรงเรียนวางแผนเพื่อพฒันาวิชาชพีคร ู

โดยมกีารเขา้ร่วมการประชมุ/การอบรมเกี่ยวกบัความรูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

กบัการศึกษา เพื่อนามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหด้ย่ิีงขึน้ 

-ใฝ่หาความรูใ้หม่ๆ อยูเ่สมอในอินเทอรเ์น็ต และ หนงัสือพิมพ ์ขา่ว 

วารสารตา่งๆ 

- พฒันาตนเองดา้นความรูอ้ย ูเ่สมอ 

 



4.  การพฒันาตนเอง 

4.1 การใฝ่ร ู ้ใฝ่เรยีน 

-ขา้พเจา้เขา้ร่วมการประชมุ/การอบรมความรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบั

การศึกษาอยูเ่สมอ 

-ใฝ่หาความรูใ้หม่ๆ อยูเ่สมอในอินเตอรเ์น็ตและหนงัสือพิมพ ์ขา่ว 

วารสารตา่งๆ 

-ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 



4.2 ความฉลาดทางอารมณ ์

-ขา้พเจา้ยึดหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนาในการด าเนนิชวิีตโดย

หมัน่สวดมนตแ์ละนัง่สมาธิท าจิตใจใหส้งบ เพ่ือใหข้า้พเจา้สามารถ

ควบคมุอารมณข์องตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

-มกีารพฒันา EQ ของตนเองตลอดเวลา 
-เป็นคนย้ิมแยม้แจม่ใส 

-เป็นมติรกบัเพื่อนร่วมงานทกุคน 

 



4.3 การสรา้งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ขา้พเจา้มุง่มัน่ในการท างานโดยไมม่คีวามยอ่ทอ้ตอ่ปัญหาและ

อปุสรรคที่เกิดขึน้ เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนดไวท้กุ

กิจกรรม ใหม้คีณุภาพท่ีดีท่ีสดุ 



5. การพฒันาบุคลกิภาพ 

5.1 การพฒันาบคุลิกภาพ 

-ขา้พเจา้พฒันาบคุลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรบัความคิดของผูอ่ื้น

พรอ้มทัง้ปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ

คร ูโดยแตง่กายสะอาด สภุาพเรียบรอ้ย และเหมาะสมกบักาลเทศะ  

-มกีิริยามารยาทและการแสดงทางกาย วาจาที่สภุาพตลอดเวลาไมว่่าจะกบั

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อร่วมงาน  นกัเรียน และชมุชน 



5.2 การปรบัตวั 

-ขา้พเจา้มกีารปรบัตวัตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิาน ท าใหส้ามารถ

ปฏิบตัตินไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามมารยาททางสงัคม ปรบัตวัเขา้กบั

สภาพแวดลอ้มที่ด ี 

-มสีภาพจิตใจท่ีมัน่คง ควบคมุอารมณข์องตนเองไดต้ลอดเวลา 



6. การด ารงชีวติที่เหมาะสม 

6.1 การประพฤติตนตามหลกัศาสนา 

-ขา้พเจา้ปฏิบตัตินตามหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนา โดยการ

กระท าแตค่วามดี ทัง้กาย วาจา และใจ หมัน่สวดมนต ์ท าสมาธิ       

ท าจิตใจใหส้งบและแผเ่มตตาอยูเ่สมอ ๆ 

-ประพฤตตินอยา่งเหมาะสม รกัษาศีล 5 



6.2  การด าเนินชีวิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

-มกีารใชจ้า่ยท่ีประหยดั  

-รูจ้กัอดออม  

-ใชช้ีวิตตนเองอย่างพอเพียง 



แบบสรปุผลการประเมนิการเตรียมความพรอ้ม 

และพฒันาอยา่งเขม้ 

หมวดท่ี 2 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 



1. การจดัการเรยีนร ู ้

1.1  การวิเคราะหม์าตรฐาน ผลการเรยีนร ูท่ี้คาดหวงัและสาระการเรยีนร ู ้

ขา้พเจา้มกีารวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้ตวัชี้วดัรายปี 

เพื่อก าหนดเป็นจดุประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หา สาระการเรียนรูแ้ละกิจกรรม

ตา่งๆ เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยไดจ้ดัท าแผนการเรียนแบบ

มุง่เนน้สมรรถนะครบและครอบคลมุเนือ้หาทกุหนว่ยการเรียน 



1.2 การออกแบบการจดัการเรียนร ู ้

-จดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยยึดแบบฟอรม์การจดั

แผนการเรียนรูข้องโรงเรียนเป็นหลกัท่ีเนน้การเรียนการสอน การจดักิจกรรม

ท่ีหลากหลาย การเรียนรูน้อกหอ้งเรียน การจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดฝึ้กคิด 

วิเคราะหก์ารแกปั้ญหา การน าไปใชใ้นในชีวิตประจาวนั 

-มกีารจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูท่ี้หลากหลาย

สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้และมกีารวดัผล

ประเมนิผลท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนจดัการ

เรียนรู ้



1.3 การวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาผ ูเ้รยีน 

จดัท าวิจยัในชัน้เรียนโดยมกีารจดัท าวิจยั 1เร่ือง โดยศึกษาจาก

ปัญหาดา้นการเรียนของนกัเรียนภายในหอ้ง และปัญหาดา้น

พฤตกิรรมตา่งๆมาเป็นขอ้มลูในการท าวิจยั และน าผลที่ไดม้าใชเ้ป็น

แนวทางในการแกปั้ญหาที่เกดิขึน้ใหถ้กูตอ้ง 



1.4 การรายงานผลการเรยีนร ู ้

-มกีารจดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรูใ้หก้บัฝ่ายวิชาการ ในการ

ตรวจสอบผลการด าเนนิงานตามที่ก าหนดไว ้และน าผลที่ไดม้า

ปรบัปรงุแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตอ่ไป 

-มกีารจดัท าผลการเรียนของนกัเรียนรายบคุคล และระดบัชัน้เรียนท่ี

สอน  



2.  การพฒันาผ ูเ้รียน 

-ขา้พเจา้ไดม้กีารสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน

ตลอดเวลาในการจดักจิกรรมการเรียนรู ้และประพฤตตินเป็น

แบบอย่างที่ดใีหก้บัผูเ้รียน 

2.1 การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมใหแ้กผ่ ูเ้รยีน 



2.2 การพฒันาทกัษะชีวิต สขุภาพกายและสขุภาพจิต

ของผ ูเ้รยีน 

-มกีารส่งเสริมกจิกรรมดา้นสขุภาพของผูเ้รียน สขุอนามยั เพ่ือให้

ผูเ้รียนเกดิทกัษะและมคีวามรู ้

-มกีารสง่เสริมใหน้กัเรียนออกก าลงักายและนัง่สมาธิ เพ่ือสขุภาพ

กายและจิตที่ด ี



2.3 การพฒันาผ ูเ้รยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

ขา้พเจา้พยายามเรียนรูแ้ละศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบคุคล เพื่อจะไดท้ราบความ

ตอ้งการ สภาพสงัคม เศรษฐกิจครอบครวัของนกัเรียนเป็นรายบคุคลแลว้น า

ผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 

ท าใหน้กัเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดขีึน้ 



2.4 การปลกูฝังวินยั และความเป็นประชาธิปไตย

แกผ่ ูเ้รยีน 

-  มกีารจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้สง่เสริมประชาธิปไตยภายในหอ้งเรียน  

-  มกีารร่วมกิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 

-  เป็นแบบอยา่งใหก้บันกัเรียนในดา้นการจดัการประชาธิปไตย 



2.5 การสรา้งคา่นิยมท่ีดีงามและความภาคภมิูใจในความ 

เป็นไทยแกผ่ ูเ้รียน 

-มกีารจดักิจกรรมสง่เสริมมารยาทไทย 

-ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา 

-ร่วมรอ้งเพลงชาตไิทย กบันกัเรียนทกุเชา้ 

-ร่วมอนรุกัษภ์าษาไทย 



2.6 การจดัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน 

ขา้พเจา้จดักิจกรรมดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน โดยการศึกษาและส ารวจตดิตาม

พฤตกิรรมของผูเ้รียนเป็นรายบคุคล โดยการออกเย่ียมบา้นนกัเรียน และ

ด าเนนิการชว่ยเหลือนกัเรียนตามสภาพจริง 



3.  การพฒันาทางวิชาการ 

3.1 การพฒันาส่ือ นวตักรรมในการจดัการเรยีนร ู ้ 

มกีารจดัท าสื่อการเรียนรูใ้หน้กัเรียนไดเ้รียนรูท่ี้หลากหลาย และน าเทคโนโลยี

ตา่งๆมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 



3.2 การพฒันาแหลง่เรยีนร ูแ้ละภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

ขา้พเจา้สง่เสริมใหน้กัเรียนเรียนรูแ้หลง่เรียนรูท่ี้ส าคญัในทอ้งถ่ินของตนเอง 

เชน่ขนบธรรมเนยีมประเพณีในทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาแตโ่บราณ สถานท่ี

ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในชมุชน  เชน่ เกาะฟาน   หินตา หินยาย เป็นตน้ นกัเรียน

สามารถสืบคน้ขอ้มลูและสามารถน ามาท าเป็นสื่อเผยแพร่ความรูไ้ด ้



3.3 การใชแ้ละสรา้งเครอืข่ายทางวิชาการ 

-มกีารรวมกลุม่ทางวิชาการ เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู ้

-มกีารเขา้ร่วมการประชมุ อบรมสมัมนา ทางดา้นการเรียนรูต้า่งๆ เพ่ือสรา้ง

เครือขา่ย  เชน่ การอบรม คร ูICT การอบรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

(PLC) 



4. การพฒันาสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบคือ 

-เวรรกัษาการณป์ระจ าสถานท่ีราชการในวนัหยดุราชการ (กลางวนั)  

ตามค าสัง่โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา 

-เวรประจ าวนัดแูลความเรียบรอ้ยบริเวณโรงเรียน ตามค าสัง่โรงเรียน 

ทีปราษฎรพ์ิทยา 

-ปฏิบตัหินา้ท่ีครท่ีูปรึกษาเขตพื้นที่ 5 ส ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1/4  

ปีการศึกษา 2560 

 

4.1 งานบรหิารทัว่ไป 



4. การพฒันาสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 

ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบคือ 

-เวรรกัษาการณป์ระจ าสถานท่ีราชการในวนัหยดุราชการ (กลางวนั)  

ตามค าสัง่โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา 

-เวรประจ าวนัดแูลความเรียบรอ้ยบริเวณโรงเรียน ตามค าสัง่โรงเรียน 

ทีปราษฎรพ์ิทยา 

-ปฏิบตัหินา้ท่ีครท่ีูปรึกษาเขตพื้นที่ 5 ส ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2/4  

ปีการศึกษา 2561 

 

4.1 งานบรหิารทัว่ไป 



4.2 งานสนบัสนนุวิชาการ 

ขา้พเจา้ ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นครปูระจาชัน้ และรบัผดิชอบเอกสารประจ าชัน้ 

กิจกรรมชมุนมุ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รวมทัง้การจดัท าแผนการจดัการ

เรียนรู ้และกิจกรรมท่ีเกี่ยวกบังานวิชาการ 



4.3 โครงการหรอืกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 

ขา้พเจา้เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทกุกิจกรรม เชน่ 

 -กิจกรรม ศธ.ปลกูป่าร่วมใจท าดเีพ่ือพอ่  

 -กิจกรรมวนัไหวค้ร ู 

 -กิจกรรมรณรงคย์าเสพตดิฯลฯ 

 -กิจกรรมวนัสนุทรภู ่

 -กิจกรรมอบรมวินยัเชิงบวก  

 -กิจกรรมการฝึกซอ้มการคน้หาและชว่ยเหลือเรือประสบภยั ฯลฯ 

 



5. ความสมัพนัธก์บัชมุชน 

เขา้ร่วมกิจกรรมของชมุชน วดั และงานกิจกรรม

ของนกัเรียนและชมุชนท่ีจดัขึน้เนือ่งในโอกาสวนั

ส าคญัตา่งๆ ร่วมกบันกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน 

5.1 การศึกษาเกี่ยวกบัชมุชน 



5.2 การใหค้วามรว่มมือกบัผ ูป้กครองและชมุชน 

จะใหค้วามร่วมมอืกบัผูป้กครองและชมุชนโดยการ

ใหค้ าปรึกษากรณีท่ีนกัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีไมค่วร

ประสงคใ์หแ้กผู่ป้กครอง และใหค้วามร่วมมอืในการ

สอดสอ่งดแูลนกัเรียนอยา่งใกลช้ดิ 

5.3 การน าชมุชนเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการเรยีนร ู ้

ขา้พเจา้ จะใหน้กัเรียนเป็นสื่อกลางในการ

ประชาสมัพนัธข์า่วสารตา่งๆของโรงเรียนให้

ผูป้กครองหรือชมุชนไดท้ราบ และใหช้มุชนเขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัขึน้ 



5.4 การใหบ้รกิารชมุชน 

ขา้พเจา้จะใหค้วามร่วมมอืและบริการชมุชน ตามหนา้ท่ีท่ี ไดร้บั

มอบหมายใหต้ามโอกาสและเต็มความสามารถ  

5.5 การแลกเปลี่ยนเรยีนร ูก้บัชมุชน 

ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้าง

วิชาการทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เชน่การอบรม

เชงิปฏิบตักิารตา่งๆ ท่ีเปิดโอกาสใหค้รไูดเ้สนอความ

คิดเห็นในหัวขอ้ทีอ่บรม 




