


 

ข้อมูลทั่วไป 
 
 

• ชื่อ   นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 
• เกิด   ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๓    อายุ   ๒8 ปี 
• วุฒิการศกึษา ปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาตรี วิชาเอก โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• บรรจเุข้ารบัราชการ   เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
• ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ 
 
 



ข้อมลูทัว่ไป 
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ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน 



๑. 
การปฏิบัติ
หน้าที่การ

สอน 

๑. ปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/7, ๑/10  
จ านวน ๑8 ชั่วโมง/สปัดาห ์

๒. ปฏิบัติงานสอนวิชาสนทนากับเจ้าของภาษา  
(co-teaching) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
จ านวน 2 ชั่วโมง/สปัดาห ์

๓. ปฏิบัติงานสอนวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ ม.2/1 (ห้องโครงการ) 

จ านวน 2 ชั่วโมง/สปัดาห ์
๔. วิชาชุมนุม (English is all around)  

จ านวน ๑ ชั่วโมง/สปัดาห ์
๕. กิจกรรมอาสาพัฒนา  

จ านวน ๑ ชั่วโมง/สปัดาห ์
 

รวมเวลาการปฏิบัติงาน  ๒4 
ชั่วโมง/สัปดาห ์
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Speaking test in English club 

Reward for perfect student! Translate with dictionary 
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Practice reading English 1/10 

Group work Family words 



๒. 
การปฎิบัติ
หน้าที่อื่นๆ  

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑. ครปูระจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 
๒. งานการบริหารกลุ่มงานบริหารบุคคล 
๓. ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันตาม

ค าสั่งของโรงเรียน 



๑. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 

๒. งานการบริหารกลุม่งานบริหารบุคคล 



๓. ครปูฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
ตามค าสั่งของโรงเรียน 
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แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 



ข้อมลูทัว่ไป 

นางสาววิภาวรรณ วิชยัดิษฐ์ 
วนัเกิด 18 ธนัวาคม 2533 
การศกึษา ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ วิชาเอก ภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
บรรจรัุบราชการเม่ือวนัท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร
ธานี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 
 

 
หมวดที่ ๑    

การปฏิบัติตน 
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๑ วินัยคุณธรรม จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู 

๑.๑ วินัยในตนเอง 

ข้าพเจ้ามีความเข้าใจการมีวินัยในตนเอง 
ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของ
โรงเรียนและสังคม เช่น ตั้งใจปฏิบัติงานสอน
อย่างเต็มความสามารถ แต่งกายเหมาะสม และ
มาปฏิบัติงานตรงเวลา 
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๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

ข้าพเจ้ารักษาวินัยของทางราชการเป็นอย่างดี ด้วยการประพฤติปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของข้าราชการครู เช่น การฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา การมาปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการ 



๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

ข้าพเจ้าได้ยึดและปฏิบตัิตนโดย 
1. รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเปน็ส าคัญ 
2. ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี ทั้งในเรื่องความสามคัคีและวิถีประชาธิปไตยใน

การด าเนินชีวิต มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รยีน 
3. รักและศรัทธาในวิชาชีพ ได้แก่ อุทิศเวลาในการปฏิบัตงิานในหนา้ที่ดว้ยความ

วิริยะ อุตสาหะ โดยมุ่งผลส าเร็จที่เป็นความเจริญกา้วหนา้ของการจดัการศึกษา 



๑.๔ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 

๑. มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๒. ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓. ประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมและมีจิตสาธารณะมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานโดยไม่หวัง
ผลประโยชน ์



๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ราชการ  

ข้าพเจ้าปฎิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติ
ราชการ โดยเป็นบุคคลที่เคารพและปฎิบัติตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินัย
ของทาง ราชการ กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีหลักในการปฎิบัติหน้าที่ของ
ครูอย่างชัดเจน ยุติธรรม 



๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู 

๒ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

ข้าพเจ้าก าลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยตาปี และมีคุณลักษณะดังนี้ คือ อายุ ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา 



๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ข้าพเจ้าปฎิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
เหมาะสมกับความเป็นครู 
โดยมีความรัก ศรัทธาและ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร เพื่อรักษา
ชื่อเสียงของตนเองและองค์กร 



๓.๑ คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 

๓ เจตคติต่อวิชาชีพครู 

๑. ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
การเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระท าตนให้เป็น 
แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ 

๒. ไมส่ร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการ 
และชื่อเสียงของครู เช่น ไม่น าความลับ
ของทางราชการไปเปิดเผยในสถานที่ต่างๆ 



๓.๒ บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นครูที่ดี 

ข้าพเจ้ามีหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน โดยมีการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และไม่ละทิ้งเด็ก 



๓.๓ การวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  

ข้าพเจ้าร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีการ
เข้าร่วมการประชุม/การอบรมเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 



๔.๑ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

๔ การพัฒนาตนเอง 

๑. ข้าพเจ้ากระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ในอินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ ข่าว วารสารต่าง ๆ 

๒. ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 
๓. เข้าร่วมการประชุม/การอบรมความ 

รู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ 



๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ ์

ข้าพเจ้าสามารถท างานภายใต้สภาวะความกดดันและอดทนอดกลั้น  
เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด  

โดยน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต 



๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

มุ่งมั่นในการท างาน โดยไม่มคีวามย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ  

๕ การพัฒนาบุคลกิภาพ 

ข้าพเจ้าพัฒนาบุคลิคภาพของ
ตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรับ
ความคิดของผู้อื่น พร้อมท้ัง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการครู โดยแต่ง
กายสะอาดสุภาพเรียบร้อย
และเหมาะสมกับกาลเทศะ 



๕.๒ การปรับตัว  

ข้าพเจ้าพยายามปรับตัวเพื่อใหเ้ข้ากับองค์กร โดยการสังเกตและสอบถาม 
เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในองค์กรและการอยู่ร่วมกับเพ่ือนครูในโรงเรียน 



๖ การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 

๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

ข้าพเจ้าปฎิบัติตนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการกระท าแต่ความดี 
ทั้งกาย วาจา และใจ หมั่นสวดมนต์ ท าสมาธิ ท าจิตใจให้สงบและแผ่เมตตาอยู่
เสมอ ๆ 



๖.๒ การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
๒. รู้จักอดออม 
๓. ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



ข้อมลูทัว่ไป 

นางสาววิภาวรรณ วิชยัดิษฐ์ 
วนัเกิด 18 ธนัวาคม 2533 
การศกึษา ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ วิชาเอก ภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
บรรจรัุบราชการเม่ือวนัท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร
ธานี ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 
 

 
หมวดที่ ๒    

การปฏิบัติงาน 
 



๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

๑ การจัดการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าได้ศึกษา จุดประสงค์
รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้ 
ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
โดยได้จัดท าแผนการเรียนแบบ 
มุ่งเน้นสมรรถนะครบและ
ครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการ
เรียน  



๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา และสาระการ
เรียนรู้รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้ 
ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัดท า
แผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
ครบและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วย
การเรียน และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 



๑.๓ การวิจัยและแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

ได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียนหลังการ
สอน เพื่อรับทราบปัญหา และ
แนวทางในการแก้ไข เช่น การ
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก 
การศึกษาพฤติกรรมสาเหตุของ
การไม่ส่งการบ้าน 



๑.๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 

๑. มีการจัดท าผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชั้นเรียนที่สอน 
เช่น บันทึกหลังสอน 

๒. การรายงานผลการเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบและปรับปรุงต่อไป 



๒.๑ การปลูกฝังคุณธรรม  

๒ การพัฒนาผู้เรียน 

การเรียนการสอนท่ีได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 



๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน  

๑. มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้เรียน สุขอนามัย เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะและมีความรู้ 

๒. การส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายและนั่งสมาธิ เพื่อสุขภาพกาย
และจิตทีด่ี หรือการร้องเพลง และเล่นเกมภาษาอังกฤษ 



๒.๓ การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ข้าพเจ้าพยายามเรียนรู้และศึกษา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้ทราบ
ความต้องการ สภาพสังคม เศรษฐกิจ
ครอบครัวของนักเรียน แล้วน าผลที่ได้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหเ้หมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
เช่น นักเรียนที่มีข้อจ ากัดซึ่งแตกต่าง
จากเพื่อนในชั้นเรียนในเรื่องการสื่อสาร
ทางภาษา 



๒.๔ การปลูกฝังวินัยประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมทีส่่งเสริม
ประชาธิปไตยภายในห้องเรียนและสถานศึกษา 

๒. เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในด้านการจัดการประชาธิปไตย 



๒.๕ การสร้างค่านิยมที่ดีงามและ
ความภูมิใจในการเป็นคนไทยของ

ผู้เรียน 

๑. ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา 

๒. ร่วมร้องเพลงชาติไทย กับนักเรียน
ทุกเช้า  



๒.๖ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
โดยการศึกษาและส ารวจ 
ติดตามพฤติกรรมของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล โดยการออก
เย่ียมบ้านนักเรียนและ
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน
ตามสภาพจริง 



๓.๑ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้  

๓ การพัฒนาทางวิชาการ 

การใช้สื่อการเรียนการสอนจากหลายๆ แหล่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ให้เกิดขึ้น เช่น  
๑. สื่อการสอน PowerPoint  
๒. สื่อการสอน เนื้อหาเพิ่มเติมใน Internet  
๓. สื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 



๓.๒ การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ข้าพเจ้าได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชน ในการให้นักเรียนได้
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากป้าย หรือสื่อต่าง ๆ ที่นักเรียนพบเห็น 



๓.๓ การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  

ข้าพเจ้าได้มีการร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทางวิชาการและใช้เครือข่าย
ทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้ 



๔.๑ งานบริหารทั่วไป 

๔ การพัฒนาสถานศึกษา 

ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายจากงาน
บริหารทั่วไป เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี



๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ 

ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของ
องค์กร โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้บังเกิดผลส าเร็จและทันเวลา
ตามก าหนด ตลอดจนส่งเสริมงานวิชาการ
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียน 



๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา  

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู ฯลฯ 



๕.๑ การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน  

๕ ความสัมพันธ์กับชุมชน 

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและ
ชุมชนที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 



๕.๒ การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน  

ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น การเข้าร่วมงานวันส าคัญต่าง ๆ 



๕.๓ การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในชุมชน ซึ่งได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน
และมิตรภาพที่ดีของคนภายในชุมชน 



๕.๔ การให้บริการชุมชน  

ข้าพเจ้าได้ให้บริการชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 



๕.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเนื่องในวันกีฬาอ าเภอที่ได้จัด
ขึ้นที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการท าความรู้จักและศึกษาทั้ง

สภาพแวดล้อมและประชากรภายในชุมชน  



เกียรติบัตร 



เกียรติบัตร 



Thank you 
 


