
การประเมินการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ครั้งท่ี 3 (1 ตุลาคม 2562 – 1 เมษายน 2563) 

นายจตุรงค์   ขุนปักษี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 



ประวัติส่วนตัว 

      
 
  

 
เริ่มรับราชการครัง้แรกเมื่อ : วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ขั้นเงินเดือน 15,800 บาท โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ต าบล แม่น้ า อ าเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี  

ช่ือ นายจตุรงค์ นามสกุล ขุนปักษี  

 ภูมิล าเนา : บ้านเลขที ่29 หมู่ที ่5  ต าบล คลองน้อย  อ าเภอ เมือง 
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 

เกิดวันที่ 24   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2538  อายุ 24 ปี 

สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย    ศาสนา พุทธ 



พ.ศ. 2550 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระดับประถมศึกษา 

พ.ศ. 2553 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนบ้านทอนหญ้างปล้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ. 2556 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ. 2561 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
สาขาวิศวกรรมโยธา  คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ระดับปริญญาตรี 

ประวัติการศึกษา 



ปฏิบัติการสอนรายวิชา ง 21366 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 2 (เลือกเสร)ี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 2 คาบ/สัปดาห์ 

ปฏิบัติการสอนรายวิชา I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม 2 คาบ/สัปดาห์ 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

ปฏิบัติการสอนรายวิชา ง22104 การงานอาชีพ 4   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รวม 1 คาบ/สัปดาห์ 

ปฏิบัติการสอนรายวิชา ง 23266 งานช่างบริการ 2 (เลือกเสร)ี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 2 คาบ/สัปดาห์ 

ปฏิบัติการสอนรายวิชา ง 30262 งานปูน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รวม 4 คาบ/สัปดาห์ 

ปฏิบัติการสอนรายวิชา ง 31266 งานช่างปูน 2 (เลือกเสร)ี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รวม 2 คาบ/สัปดาห์ 

ปฏิบัติการสอนรายวิชา ง 30223 ช่างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   รวม 4 คาบ/สัปดาห์ 



กิจกรรมลูกเสือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กิจกรรมชุมนม 
“เพาะช่าง” 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 



ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรกึษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3   โดยมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 44 คน 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบรหิารทั่วไป 
กลุ่มงานอาคารสถานที่ 



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

เวรประจ าวัน 



ด้านการปฏิบัติตน 
วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จิตวิญญาณความเป็นครู จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 



ด้านการปฏิบัติตน 

วินัยและการรักษาวินัย 

1.1 การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการพูดสื่อสารได้
เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน 

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทางและการพูด
สื่อสารได้เหมาะสมกับกาศะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลอื่น 



ด้านการปฏิบัติตน 

วินัยและการรักษาวินัย 

1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ 1.4 การปฎิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นข้าราชการ 

1.5 การปฎิบัติตามกฎหมาย 



ด้านการปฏิบัติตน 

คุณธรรม จริยธรรม 

2.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด 

2.2 การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ าเสมอ 



ด้านการปฏิบัติตน 

คุณธรรม จริยธรรม 

2.4 การเห็นความส าคัญ  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติ 

2.3 การเห็นความส าคัญ  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 
เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่นและชุมชน 

2.5 การมีจิตบริการและจิตสาธารณะ 

2.6 การต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบ

ต่อสังคมโดยรวม 



ด้านการปฏิบัติตน 

การพัฒนาวิชาชพีและบุคลิกภาพอย่างต่อเน่ือง 

การมีวสิัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงด้านวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของไทย และนานาชาติในปัจจุบัน 

การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ 
ทีไ่ม่ถูกต้อง 

การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้เรยีน  

จรรยาบรรณวิชาชีพ 



ด้านการปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 

รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บริการผู้เรียนทุกคน ด้วยความเสมอภาค  

การประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน 



ด้านการปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่พัฒนาให้กับผู้เรียน 
โรงเรียนหรือชุมชนในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

การท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลัก ความสามัคคี เกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน 

การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจ 
ของนักเรียน  



ด้านการปฏิบัติตน 

การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการ

เรียนรู้ในห้องเรียน 

มีการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย 

มีการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับประยุกต์ใช้กับ

การด ารงชีวิตของตนเอง 

เป็นแบบอย่างในการน า
หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับ

ภารกิจต่าง ๆหรือการ
ด ารงชีวิตของตน 



ด้านการปฏิบัติตน 

จิตวิญญาณความเป็นครู 

 การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา 

 ให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดี ๆให้กับผู้เรียน 

 การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน 

 การรู้จักให้อภัย ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ  

 การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 

 การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 



ด้านการปฏิบัติตน 

จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพคร ู

การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพ 

การมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการสร้างสรรค ์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้
เกดิการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ 

การปกป้อง ป้องกันมิให้ผูร่้วมวชิาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่
จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบตอ่วชิาชีพ 

การจัดกจิกรรมส่งเสริมการใฝรู้่ คน้หาสร้างสรรค ์ถา่ยทอด
ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคม 

ประพฤตปิฏบิัตตินในการรักษาภาพลักษณ์ในวชิาชีพ 



ด้านการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การพัฒนาตนเอง 

การท างานเป็นทีม 

งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 



ด้านการปฏิบัติตน 

การจัดการเรียนการสอน 

การน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาใช้
จัดท ารายวิชาและออกแบบการเรียนรู้  

การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 



ด้านการปฏิบัติตน 

การจัดการเรียนการสอน 

1.4 การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกจิกรรมการเรียนรู้ 

1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู ้



ด้านการปฏิบัติตน 

การจัดการเรียนการสอน 

1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
      1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ไฟฟ้า2 IS2 ช่างบรกิาร2 งานปนู ช่างปนู2 ช่างไม2้ 

Series 1 72.69 61 79 73.75 75.43 75.65
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ร้อยละของผลการเรียน 2/2562 

ไฟฟ้า IS1 ช่างบรกิาร ช่างเขียนแบบ ช่างปนู ช่างไม ้

Series 1 73 70 74 74 74 77.68
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ร้อยละของผลการเรียน 1/2562 



ด้านการปฏิบัติตน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และค่านิยมท่ีดีงาม 

การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต

และพัฒนาผู้เรียน 

การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ผู้เรียนรายบุคคล 



ด้านการปฏิบัติตน 

การพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรยีนรู้ 



ด้านการปฏิบัติตน 

การท างานเป็นทีม 

หลักการท างานเป็นทีม การพัฒนาทีมงาน 



ด้านการปฏิบัติตน 

การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 

สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 



ด้านการปฏิบัติตน 

งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 

มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ และมีส่วนร่วมปฏบิัติงานที่ได้รับมอบหมาย 



ขอบคุณครับ 


