
การประเมินการเตรยีมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวจตุพร  เฝือชัย
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11



ประวัติส่วนตัว

● นางสาวจตุพร เฝือชัย

● เกิดวันที่ 31 ตุลาคม 2536 อายุ 2๗ ปี

● คุณวุฒิ ปรญิญาโท 

กศ.ม. สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษณิ 



ประวัติส่วนตัว

● ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   

● เริ่มปฏบัิติหน้าที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

● ตามค าสั่ง ศธจ.ที่ 228/2562 

เข้ารับบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



พ.ศ. 2548 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
เกรดเฉล่ีย 3.82 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ประถมศึกษา

พ.ศ. 2554 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เกรดเฉล่ีย 3.26 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2560 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เกรดเฉล่ีย ๔.๐๐
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
วิชาเอกการสอนเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2
เกรดเฉล่ีย 3.๓๖ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรญิญาโท

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 25๕๔ จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เกรดเฉล่ีย 3.93 โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา



1

2

3

ปฏิบัตกิารสอนรายวชิา ว 2๒101 วทิยาศาสตร์  ม.๒ 
จ านวน ๒ ห้อง ได้แก่ ม.๒/๘ และ ม.๒/๙ รวม ๖ คาบ/สัปดาห์

ปฏิบัติการสอนรายวชิา ว ๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ม. ๔
จ านวน ๓ ห้อง ได้แก่ ม. ๔/๒ ๔/๔ และ ๔/๖ รวม ๖ คาบ/สัปดาห์

ปฏิบัตกิารสอนรายวชิา ว ๓๐๒๒๔ เคม ี๒   ม. ๔
จ านวน ๒ ห้อง ได้แก่ ม.๔/๑ และ ๔/๒ รวม ๖ คาบ/สัปดาห์
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ด้านการปฏิบัตงิาน
กจิกรรมนักศึกษาวิชาทหาร



กจิกรรมชุมนุม Discovery

ด้านการปฏิบัตงิาน



ปฏิบัตหิน้าที่ครูที่ปรึกษา  
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒/๑

นักเรียนจ านวน ทั้งหมด ๓๒ คน

ด้านการปฏิบัตงิาน



กลุ่มงานกิจการนักเรียน
1) เครอืข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน
2) เครอืข่ายผู้ปกครองนักเรียน

ด้านการปฏิบัตงิาน



กลุ่มงานกิจการนักเรียน
๓) งานนักเรียนมาสาย

ด้านการปฏิบัตงิาน



สรุปข้อมูลวันลาในการปฏิบัติงาน

๑ ๑ ๒ ๒๑ ๑



ด้านการปฏิบัติตน



ด้านการปฏบิัติตน

วินัยและการรักษาวินัย01

คุณธรรม จริยธรรม
02

จรรยาบรรณวชิาชีพ03

การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
04

05

06

จิตวิญญาณความเป็นครู

จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู



ด้านการปฏิบัตติน

1.1 การแสดงออกทางอารมณ์
กิริยาท่าทางและการพูดสื่อสารได้
เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน

1. วินัยและการรักษาวินัย



ด้านการปฏิบัตติน

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ 
กิริยาท่าทางและการพูดสื่อสารได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ปกครองและบุคคลอื่น

1. วินัยและการรักษาวินัย



1.3 การมีเจตคตเิชิงบวกกับ
ประเทศชาติ

1.4 การปฎิบัติตามกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความเป็น
ข้าราชการ

1.5 การปฎิบัตติามกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความเป็น
ข้าราชการครู
1.6 การปฎิบัตติามกฎหมาย

1. วินัยและการรักษาวินัย



2.3 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารตี
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน

2.4 การเห็นความส าคัญเข้าร่วม ส่งเสรมิ 
สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึงจารตี
ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ

๒. คุณธรรม จริยธรรม



2.1 ปฏบัิติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด
2.2 เข้าร่วมส่งเสรมิ สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถอือย่างสม่ าเสมอ

๒. คุณธรรม จริยธรรม



2.5 การมีจิตบรกิารและจิตสาธารณะ 2.6 การต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ
หรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม

๒. คุณธรรม จริยธรรม



3.1 3.2

3.3 3.4

การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง

การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความ
เปล่ียนแปลงด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของไทย และนานาชาติในปัจจุบัน

การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์
ท่ีไม่ถูกต้อง

การมุ่งม่ันต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 

๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ



3.5

การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ

3.6 3.7
รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน 

ให้บริการผู้เรียนทุกคน ด้วยความเสมอภาค 
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน

๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ



3.8 3.9

3.10

การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจ
ของนักเรียน 

การใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่พัฒนาให้กับผู้เรียน 
โรงเรียนหรือชุมชนในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

การท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลัก
ความสามัคคี เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน

การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.11

๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ



4.1 มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

4.2 น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับการ

จัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน

4.4 น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับการ
ด ารงชีวิตของตนเอง

4.5 เป็นแบบอย่างในการ
น าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกจิต่าง ๆ
หรอืการด ารงชวีิตของตน

4.3 น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับประยุกต์ใช้กับ

ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย

๔. การด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง



• การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา

• ให้ความรู้และทักษะท่ีถูกต้องรวมถึงสิ่งท่ีดี ๆ ให้กับผู้เรียน

• การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน

• การรู้จักให้อภัย ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบ

ความส าเร็จ 

5. จิตวิญญาณความเป็นครู



• การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน

• การรู้จักให้อภัย ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบ

ความส าเร็จ 

5. จิตวิญญาณความเป็นครู



• เป็นพึ่งให้ผู้เรียนไดต้ลอดเวลา

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ 

ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน

• ทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรูแ้ก่ผู้เรยีน

5. จิตวิญญาณความเป็นครู



6.1

6.2

การมเีจตคติเชิงบวกกับวิชาชพี

การมุง่ม่ัน ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม ่ๆ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชพีและให้สังคมยอมรับ

6. จิตส านึกความรับผดิชอบในวิชาชีพครู



6.3

6.4

6.5
การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชพีประพฤติ
ปฏิบัติในทางท่ีจะเกดิภาพลักษณเ์ชิงลบต่อวิชาชีพ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝรู่้ คน้หาสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างท่ีดีของเพื่อน
ร่วมงานและสังคม

ประพฤติปฏบิัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ

6. จิตส านึกความรับผดิชอบในวิชาชีพครู



ด้านการปฏิบัติงาน



การจัดการเรียนการสอน01

การบริหารจัดการชั้นเรยีน02

การพัฒนาตนเอง03

การท างานเป็นทีม04

05

06

งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ด้านการปฏิบัตงิาน



1.1 การน าผลการ
วิเคราะห์หลักสูตร มาใช้
จัดท ารายวชิาและ
ออกแบบการเรียนรู้

1.2 การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.3 การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ

1.การจัดการเรียนการสอน



1.4 การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้

1.5 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้
ด้วยวธิีการท่ีหลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้



1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
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เกรดเฉลี่ย

กราฟแสดงเกรดเฉลี่ย วิชาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เกรดเฉลี่ย

กราฟแสดงเกรดเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 



1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
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เกรดเฉลี่ย

กราฟแสดงเกรดเฉลี่ย วิชาเคมี 1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ห้อง401
ห้อง402



1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
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เกรดเฉลี่ย
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2. การบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ 
กระบวนการคิด ทักษะชวีิตและพัฒนาผู้เรียน



2.2 การด าเนนิการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรยีนรายบุคคล

2. การบริหารจัดการชั้นเรียน



2.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านยิมที่ดงีาม

2. การบริหารจัดการชั้นเรียน



3.1 การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะด้วยวธิีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้

3. การพัฒนาตนเอง



4.1 หลักการท างานเป็นทีม 4.2  การพัฒนาทีมงาน

๔. ด้านการท างานเป็นทีม



5. งานกจิกรรมตามภารกจิบริหารงานของสถานศึกษา
5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกิจการ

นักเรยีน และมีส่วนร่วมปฏบัิติงานที่ได้รับมอบหมาย



6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

6.1 สามารถใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีในการปฏบัิติงาน
ตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ



6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี



THANKS!


