
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ของครูผู้ช่วย

นายณฐนน กง๊หว ัน่ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

ครั้งที่ ๓



ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นาย ณฐนน ก๊งหวั่น
ต าแหน่ง : ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
วันเกิด : ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันบรรจุรับราชการ :  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒



ประวัติการศึกษา

ล าดับที่
ระดับ

การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่
ส าเร็จ

วุฒิที่ได้รับ
ระบุวิชาเอก ( ถ้ามี )

หลักฐาน
อ้างอิง

๑.
อนุบาลถึง

ประถมศึกษา
รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่๙๒ ๒๕๕๘ ป.๖ ประกาศนียบัตร

๒.
มัธยมศึกษา

ตอนต้น
รร ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ๒๕๕๑ ม.๓ ประกาศนียบัตร

๓.
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

รร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ๒๕๕๔ ม.๖ ประกาศนียบัตร

๔. ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๒๕๕๙
ปริญญาตรีครศุาสตรบัณฑิต

(ค.บ.) ๕ ปี
วิชาเอก ภาษาไทย

ปริญญาบัตร



ประวตัิการรับราชการ / การท างาน

วัน  เดือน   ปี ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ เงินเดือน หน่วยงาน
๑๘  ธ.ค. ๒๕๖๐ ถึง 
๒๐ ม.ิย. ๒๕๖๒

พนักงานราชการ - - ๑๙,๘๐๐
โรงเรียนท่าฉาง

วิทยาคาร

๒๑  มิ.ย. ๒๕๖๒ ครูผู้ช่วย - ๐๓๔๕๕๗๓ ๑๕,๘๐๐
โรงเรียนทีปราษฎร์

พิทยา



งานด้านปฏิบัติการสอน

การปฏิบัติการสอน จ านวนช่ัวโมงที่สอน ๑๙ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีรายละเอยีดดังนี้
๑. สอนรายวชิาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑/๑ จ านวน ๓ ช่ัวโมง
๒. สอนรายวชิาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑/๕ จ านวน ๓ ช่ัวโมง
๓. สอนรายวชิาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑/๖ จ านวน ๓ ช่ัวโมง
๔. สอนรายวชิาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑/๗ จ านวน ๓ ช่ัวโมง
๕. สอนรายวชิาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑/๙ จ านวน ๓ ช่ัวโมง
๖. สอนรายวิชาภาษาไทย               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑/๑๑ จ านวน ๓ ช่ัวโมง
๗.สอนรายวชิาหน้าที่พลเมือง         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒/๑๐    จ านวน ๑ ช่ัวโมง
งานพเิศษ หัวหน้างานเผยแพร่เกยีรตยิศของโรงเรียน
ครูทีป่รึกษา ชมรม TO BE NUMBER  ONE  ครูทีป่รึกษานักเรียน ช้ันมธัยมศึกษาปีที๒่/๑๐
รวมทั้งส้ิน จ านวน ๑๙ ช่ัวโมง



๑. ด้านการปฏิบัติตน
การน าเสนอการประเมินเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ต าแหน่งครูผูช่้วย 

จดัท าโดย นาย ณฐนน ก๊งหวัน่ ต  าแหน่งครูผูช่้วย 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ กระทรวงศึกษาธิการ



๑.วินยัและการรักษาวินยั (๖ คะแนน)

• ๑.๑ การแสดงทางอารมณ์ กิริยา ทา่ทาง และการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม กบักาลเทศะของผู้ เรียน

• ๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาทา่ทาง ตอ่ผู้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานและบคุคลอ่ืน 

• ๑.๓ การมีเจตนคติเชิงบวก กบัประเทศชาติ

• ๑.๔ การปฎิบตัติามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ เก่ียวข้องของข้าราชการ 

• ๑.๕  การปฎิบตัิตามกฎ ระเบียบหลกัเกณฑ์ เก่ียวข้องความเป็นข้าราชการครู

• ๑.๖ การปฏิบตัิตามกฎหมาย 



๑. วินัยและการรักษาวินัย

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบ แบบแผน 
ข้อบังคับ ข้อก าหนดเพื่อให้งานบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการมาท างานตรงต่อ
เวลา เข้าสอนนักเรียนตรงเวลา แต่งกาย
ถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นครู1. วนัิย
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยัของทางราชการอยา่งเคร่งครัด ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการตลอดเวลา ประพฤติตนเป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมชุมชนอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ

๑. วินัยต่อตนเอง



๑. วินัยและการรักษาวินัย

๑. วินัยต่อตนเอง



ข้ าพ เจ้ า รั กษาวินั ยที่ เ ป็นข้ อห้ ามและข้อ ปฏิบั ติ
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๗ 
เพื่อเตือนตนมิให้กระท าความผิดทางวินัยราชการ

๒. วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ



๒. วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

การปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด



ข้ าพ เจ้ าปฏิบั ติ ตนตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติราชการ ยึดมั่นในประเพณีนิยม
และปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีของสังคม 
รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระท าตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ของครูอย่างชัดเจนยุติธรรม

๓. กฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ



2. คุณธรรม จริยธรรม

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อการเป็นครูที่ประกอบ 
ด้วยคุณงามและความดี ซึ่งกระท า
ด้วยความส านึกในจิตใจ เช่น มีการ
ยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 

๒.๑ หลักธรรมของศาสนา



ข้าพเจ้าเคารพธงชาติและร่วมพิธีกรรม
หน้าเสาธงทุกเช้ามิได้ขาด จนเป็นที่ประจักษ์แก่
สายตาของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน  แต่งกาย
ชุดพื้นเมืองรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

๒. จารีตประเพณีของสังคม



๒.๒ จารีตประเพณีของสังคม
การเข้าร่วมสง่เสริม สนบัสนนุ

ศาสนกิจ ศาสนานบัถืออยูเ่สมอ 



ข้าพ เจ้าป ฏิบัติตน เ ป็นแบบอย่ าง ท่ี ดีแ ก่ ศิษย์ เ ป็นผู ้
มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเป็นครูท่ีประกอบด้วยคุณงามและ
ความดี ซ่ึงกระท าด้วยความส านึกในจิตใจ เช่น ความเสียสละ 
มีน ้ าใจ ความเกรงใจ ความยติุธรรม ความเห็นอกเห็นใจ มีมารยาทท่ี
งดงาม รักและมีความเมตตาต่อศิษย์

๒. คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

๒.๓ การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นหรือชุมชน



๒. คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

๒.๔ การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
ที่แสดงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ



๒. คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

๒.๔ การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมที่แสดงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ



• ๒.๕ การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ 



๒.๖ การต่อต้านการกระท าของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

• ทีส่่งผลต่อความมั่นคง ของชาตหิรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก 
ศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเป็นครู รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและสถานศึกษา

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

๓.๑ การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพ อย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความ
เปลี่ยนแปลง ด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของไทย และนานาชาติในปัจจุบัน 



• ๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 

• ๓.๔ การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 



• ๓.๕ การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพครู
อย่างสม่ าเสมอ 

• ๓.๖ รักเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการผู้เรียน ทุกคน ด้วยความเสมอ
ภาค 



• ๓.๕ การให้ความส าคญัต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง กบัวชิาชีพครูอย่างสม า่เสมอ 

• ๓.๖ รักเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการผู้เรียน ทุกคน ด้วยความเสมอภาค 



• ๓.๗ การประพฤติปฏิบัติตน เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

• ๓.๘ การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบ ต่อกายและใจของผู้เรียน 

• ๓.๙ การท างานกับผู้อื่นได้โดยยึด หลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

• ๓.๑๐ การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่น าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในทางพัฒนาให้กับผู้เรียน 

โรงเรียน หรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
สิ่งแวดล้อม)



• ๓.๑๑ การยึดมั่นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



4. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าพเจ้าประพฤติและปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตมีการใช้จ่าย
ที่ประหยัด รู้จักอดออม ใช้ชีวิตตนเองอย่างพอเพียง



• ๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• ๔.๒ มีการน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ กับการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 

การด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



• ๔.๓ มีการน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ กับภารกจิที่ได้รับมอบหมายอื่น 

• ๔.๔ มีการน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ กับการด ารงชีวิตของตนเอง 

• ๔.๕ เป็นแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกจิต่างๆหรือการ
ด ารงชีวิตของตน



5. จิตวิญญาณความเป็นครู

๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและ สอนเต็มเวลา 
ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ี ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ  เต็มเวลา  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างสม ่าเสมอ  โดยมีการวางแผนการสอน
ล่วงหนา้  จดัท า  และจดัหาส่ือ  จดักิจกรรมโดยเนน้
ผู ้เ รียนเป็นส าคัญ  ไม่ละท้ิงการสอนกลางคัน   
มีการปรับปรุงพฒันางานการสอนอยูเ่สมอ
๕.๒ การตระหนักในความรู้และ ทักษะที่ถูกต้อง

๑. การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา



ข้าพเจ้ารู้และตระหนักในหน้าที่ของครู ดังนี้
๒.๑ งานสอน คือมีการเตรียมการสอนและวาง

แผนการสอน
๒.๒ งานครู คือ ครูต้องรับผิดชอบงานด้านต่างๆ 

เช่น งานธุรการ งานบริหาร งานบริการ และงานอื่นๆ ที่
ท าให้องค์กรก้าวหน้า

๒.๓ งานนักศึกษา  คือ ให้เวลาในการอบรม 
สั่งสอน เมื่อศิษย์ต้องการค าแนะน าหรือการช่วยเหลือ

๒. การตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียน



๕.๓ การสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมกับ

ผู้เรียนทุกคน 

ข้าพเจ้าพยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
เพื่อจะได้ทราบความต้องการ  สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ครอบครัวของนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าผลที่ได้ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีด่ี
ข้ึน

๓.การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน



๕.๔ การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ ช่วยเหลอื ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จตามศักยภาพ รวมถึงส่ิงทีด่ีๆ ให้กบัผู้เรียน 



ข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ว่าการสอน
นั้นจะอยู่ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ จนกว่า
นักเรียนจะมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยม เสียสละทั้งเวลา  
และทุนทรัพย์  เพื่อผลจะเกิดกับนักเรียนและสังคม

๕.๕ การเป็นทีพ่ึง่ให้กบัผู้เรียนได้ตลอดเวลา 
๕.๖ การจัดกจิกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผู้เรียน 
๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียน 



6. จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนดังนี้
๑. มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์
๒. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๖.๑ การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู 



ข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เช่น  
หนังสือ  สื่อสิ่งพิมพ์  โทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต  
เป็นต้น เพื่อน าความรู้มาผลิตสื่อการสอนและ
น ามาพัฒนาวิชาชีพต่อไป

๖.๒ การมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคม
ยอมรับ



ข้าพเจ้าประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วย  
เหลือเพื่อนร่วมงาน โดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบ
แทนใดๆทั้งสิ้นยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน

๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ใน
วิชาชีพ 



• ๖.๔ การปกป้อง ป้องกนัมิให้ ผู้ร่วมวชิาชีพประพฤติปฏิบัตใินทางทีจ่ะเกดิภาพลกัษณ์เชิงลบต่อ
วชิาชีพ 

• ๖.๕ การจัดกจิกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างทีด่ี
ของเพือ่นร่วมงานและสังคม 



ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งท าให้
เกิดความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์
แห่ งวิ ช าชีพ  มุ่ งมั่ น  ทุ่ ม เท ในการท า ง าน 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน  และปรับปรุงในส่วน
ที่ตนเองบกพร่อง  ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็น
แบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคม



๒. ด้านการปฏิบัติงาน



๒. การบริหารจัดการชั้นเรียน

ข้าพเจ้าใช้การจัดการเรียนการสอน แบบ Active 
Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้
แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก

การออกแบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้



การจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ

ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้



การเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการเลือกสร้าง หรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้



๒. การบริหารจัดการชั้นเรียน

บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น 
ที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้



• การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย

การศึกษาและส ารวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  และ
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



• การจัดกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ป ร ะส งค์ แ ล ะ ค่ า นิ ย มที่ ดี ง า ม  อ าทิ 
โครงการเสียงตามสาย

การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมที่ดีงาม



• การจัดกิจกรรมปลูกฝั งความเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้แก่นักเรียน

กิจกรรมท าบุญ ตกับาตรในกิจกรรมต่าง ๆ



๓. การพัฒนาตนเอง

ข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ควรร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงทักษะต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะการสอน

๑. การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม



ข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง  เพื่อนร่วมวิชาชีพ

๒. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้



๓. การท างานเป็นทีม

การท างานเป็นทีม  เป็นความร่วมมือ 
ร่วมใจ ของบุคคล เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
ข้าพเจ้าจึงยึดหลักการท างานเป็นทีม ดังนี้

๑. มีวัตถุประสงค์ ต้องชัดเจน
๒. มีการจัดล าดับความส าคัญในการท างาน
๓. มีผลการท างาน

๑.  หลักการท างานเป็นทีม



๔. การท างานเป็นทีม

การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครู และ
แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้  ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทางวิชาการ  
ในรูปแบบช่องทางต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กร

๒. การพัฒนาทีมงาน



โครงการเสียงตามสาย



โครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE





๕. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๑๐



๖. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อ
มัลติมีเดีย สื่อการสอน PowerPoint คอมพิวเตอร์จึงช่วย
ในการเรียนการสอน ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและ
เห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวด 



๏ กราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุก
ท่าน๏

๏ ผอ.เพียงแข ชิตจุ้ย ๏ ๏ ท่านธนิต ดีทอง๏ ๏ คุณครูจ าเรียง ใจกว้าง๏


