


ชื่อ นางกวินนาฎ อินทจันทร์
เกิด 18 กันยายน 2534 อายุ 28 ปี
เริ่มรับราชการต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ประวัติส่วนตัว
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ัติส
่วน

ตัว



ประวัติการศึกษา

ปร
ะว

ัติก
าร

ศึก
ษา

จบชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
จบระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



ประวัติการลา

ปร
ะว

ัติก
าร

ลา

สรุปข้อมูลวันลาในการปฏิบตัิงานใน
สถานศึกษา

ลาป่วย จ านวน 1 ครั้ง 1  วัน
ลากิจ จ านวน 1 ครั้ง  1 วัน



ภาระหน้าที่ด้านการสอน

1. รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นม.4 : 8 ชม./สัปดาห์

2. รายวิชาทักษะอ่าน-เขียนม.1 : 2 ชม./สัปดาห์

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน

4. รายวิชาหน้าที่พลเมือง ม.1 : 1 ชม./สัปดาห์

3. รายวิชาสนทนากับเจ้าของภาษา ม.1 ม.2 และม.4 : 9 ชม./สัปดาห์

5. รายวิชากิจกรรมลูกเสือม.3 : 1 ชม./สัปดาห์

6. กิจกรรมชุมนุม : 1 ชม./สัปดาห์

รวมจ านวนชั่วโมง 22 ชม./สัปดาห์



หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1.ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4

2.ครูเวรประจ าวัน

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน

3.งานนิเทศภายใน กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ข้อมูลการลา 
ลาป่วย 2 ครั้ง



การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย



หมวดที่ 1  : วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หม
วด

ที่ 
11.1 วินัยและการรักษาวินัย

ข้าพเจ้ าปฏิบัติตนตามระ เบียบ แบบแผน 
ข้อบังคับ ข้อก าหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมาท างาน
ตรงต่อเวลา เข้าสอนตรงเวลา  แต่งกายถูกต้อง
เหมาะสมตามองค์กร



หมวดที่ 1  : วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หม
วด

ที่ 
11.2 คุณธรรม จริยธรรม

ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และ
จารีตประเพณีของสังคม ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถมี ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี และปฏิบัติ
ต่อผู้อาวุโสในทางที่ดี



หมวดที่ 1  : วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หม
วด

ที่ 
11.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าพเจ้าปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
โดยมีความรัก ศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร



หมวดที่ 1  : วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หม
วด

ที่ 
11.4 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าพเจ้าด ารงชีวิตอย่างพอเพียง รู้จัก
อดออม ประหยัด ไม่ใช้จ่ายเกินตัว คิดและ
วางแผนอย่างรอบคอบ ในการด ารงชีวิต 
ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต



หมวดที่ 1  : วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หม
วด

ที่ 
11.5 จิตวิญญาณความเป็นครู

ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น การเข้ารับการอบรม 
สัมมนาทางวิชาการด้านต่างๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม 
ซึ่งการได้ความรู้ในปัจจุบัน ไม่เพียงการเข้าร่วมฟัง
อบรม สัมมนาเท่านั้น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ก็
เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งศึกษาจาก
แหล่ ง เ รี ยน รู้ ร้ า นหนั ง สื อ  ห รื อ แม้ ก ร ะทั่ ง สื่ อ
อินเตอร์เน็ต อันเป็นคลังความรู้อันยิ่งใหญ่ ที่ทุกคน
สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องที่ต้องการ 



หมวดที่ 1  : วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หม
วด

ที่ 
11.6 จิตส านึกรับผิดชอบในวิชาชีพครู

ข้าพเจ้าอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ ง งานการสอนและงานพิ เศษอย่าง เต็มก าลั ง
ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนด้วยความเอา
ใจใส่ รักศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน และถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ  สิ่ง
ส าคัญของการเป็นครู คือ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า “การ
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณค่ามากกว่าค าสอน”



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

หม
วด

ที่ 
2

ข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ เพื่อออกแบบหน่วยการจัดการ
เรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ส่งเสริม
ผู้ เรียนให้ เรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกาย และด้วยใจ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติจริง และ
สามารถท างานเป็นทีมได้



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

หม
วด

ที่ 
2



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

หม
วด

ที่ 
2



หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชัน้เรียน

หม
วด

ที่ 
33.1 การจัดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริม
สนับสนุนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในเวลาเรียนปกติและนอก
เวลาเรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขในขณะที่มีการ
เรียนการสอน



หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

หม
วด

ที่ 
33.2 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ข้าพเจ้าด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  ออกเยี่ยมบ้านผู้เรียน รวบรวม
ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ข้าพเจ้ามี
ความเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น สามารถข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อการคัดกรอง ผู้เรียน เป็นประโยชน์
ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนได้อย่างถูกทาง



หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

หม
วด

ที่ 
33.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้าพเจ้าอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ที่ดีงาม โดยการสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้



หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนา
ในสถานศึกษา และชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

หม
วด

ที่ 
4

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลแวดวงอาชีพครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการใน
รูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่าง
องค์กร



หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีดิจิทัล

หม
วด

ที่ 
5

การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้า
ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้เกิดขึ้น มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและน าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนอย่าง
เต็มที่




