


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์

เกิด ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๗

ภูมิล าเนา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

การศึกษา คบ.สังคมศึกษา(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

บรรจุเข้ารับราชการครู ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑



ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
•รายวิชา สังคมศึกษา (ส32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 ห้องเรียน (12 ชั่วโมง/สัปดาห)์

•รายวิชา องค์การระหว่างประเทศ (ส33241) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 ห้องเรียน (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

•รายวิชา IS (I20201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

•กิจกรรมอาสาพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1ชั่วโมง/สัปดาห)์

•กิจกรรมชุมนุมพิพิธภัณฑ์ (1ชั่วโมง/สัปดาห)์



การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
• หัวหน้าระดับ ม.๔

• ครูเวรประจ าวัน

• ครูเวรกลางคืน

• งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

•งานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย



ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

รายการลา
พ.ศ. ลาป่วย ลากิจ สาย ลาศึกษาต่อ

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน

2562 - - - - - - - -



การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย



๑.วินัยและการรักษาวินัย
๑.๑ การแสดงอองทางอารมณ์ กิริยา ท่าทาง 

และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน

๑) ข้าพเจ้ามีการแสดงออกทางสีหน้า กิริยา ท่าทางต่อผู้เรียนเพื่อสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

๒) ข้าพเจ้าพูดจาสุภาพ นุ่มนวล และใช้น้ าเสียงพูดสื่อสารได้เหมาะสม
กับกาลเทศะต่อผู้เรียน



๑.วินัยและการรักษาวินัย
๑.๒ การแสดงอองทางอารมณ์ กิริยา ท่าทาง และพูดสื่อสารได้
เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง 
และบุคคลอื่น

๑) ข้าพเจ้ามีการแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทางสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ

๒)ข้าพเจ้าพูดจาไพเราะ นุ่มนวล พูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ



๑.วินัยและการรักษาวินัย

๑.๓ การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

๑) ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติ 

๒) ข้าพเจ้าไม่สนับสนุนบุคคล ไม่เผยแพร่ข้อความที่แสดงถึงเจตคติ

เชิงลบกับประเทศชาติ ท าให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียง



๑.วินัยและการรักษาวินัย
๑.๔ การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวของ
กับความเป็นข้าราชการ 

๑) ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม

๒) ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ

๓) ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าของทางราชการ 
ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ



๑.วินัยและการรักษาวินัย
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

ข้าราชการครู

๑) ข้าพเจ้าตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน

๒) ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม มีความ

สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกัน

๓) ข้าพเจ้ารักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของต าแหน่งหน้าที่

ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย



๑.วินัยและการรักษาวินัย
๑.๖ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย

๑) ข้าพเจ้าเคารพสิทธิของผู้อื่น และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

๒) ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่ของชาวไทยตามที่

ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญ



๒. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ที่นับถืออย่างเคร่งครัด

๑) ข้าพเจ้ามีความยึดมั่นและศรัทธาพระพุทธศาสนา

๒) ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ

๓) ข้าพเจ้าประพฤติตนอย่างเหมาะสม รักษาศีล



๒. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๒ การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนกิจของศาสนาที่

นับถืออย่างสม่ าเสมอ

๑) ข้าพเจ้าเข้าวัดท าบุญ ตักบาตร และร่วมเวียนเทียนใน

วันส าคัญต่างๆ



๒. คุณธรรม จริยธรรม

๒.๓ การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่

แสดงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน

๑) ข้าพเจ้าเข้าร่วมท าบุญยังวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อเป็นการ

สืบสานประเพณีไทย เช่น เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดภูเขาทอง 



๒. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๔ การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนันสนุน กิจกรรมที่
แสดงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ

1) ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่งยึดถือและปฏิบัติเรื่อยมาและ
กิจของผู้นับถือศาสนาพุทธคือการท าบุญตามเทศกาลซึ่งข้าพเจ้า
ปฏิบัติไม่เคยขาด อีกท้ังยังแต่งกายด้วยชุดไทย เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมไทย



๒. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๕ การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ

๑) ข้าพเจ้ามีจิตบริการ และจิตสาธารณะ ในการช่วยเหลืองาน

โรงเรียน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และส่ิงตอบแทน

ใดๆ ทั้งส้ิน

๒) ข้าพเจ้ามีจิตบริการ ช่วยเหลือผู้เรียนทุกครั้งที่มีโอกาส คอยอ านวย

ความสะดวกให้ผู้ปกครองที่เดินทางมาติดต่อกับทางโรงเรียน



๒. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๖ การต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบ

ต่อสังคมโดยรวม

๑) ข้าพเจ้าไม่สนับสนุน ไม่เผยแพร่การกระท าของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิง

ลบต่อสังคมโดยรวม



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๑ การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเน่ือง

๑) ข้าพเจ้ามุ่งหวังพัฒนาวิชาชีพโดยก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานและการอบรมสัมมนา เข้าร่วมอบรม ประชุม
ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส

๒) ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่และด ารงชีวิตตนเองด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและส ารวมอยู่เสมอ



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของไทย และนานาชาติในปัจจุบัน

๑) ข้าพเจ้าใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ติดตามข่าวสาร
ความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของไทยและนานาชาติในปัจจุบัน



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่
ถูกต้อง

๑) ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ

๒) ข้าพเจ้าไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่
ถูกต้อง



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๔ การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน

๑) ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองด้านความรู้อยู่เสมอ

๒) ข้าพเจ้ามุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๕ การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่าง
สม่ าเสมอ

๑) ข้าพเจ้าให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๖ รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริการผู้เรียนทุกคน ด้วยความเสมอ
ภาค

๑) ข้าพเจ้าให้ความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ 
คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการผู้เรียนทุกคน 
ด้วยความเสมอภาค



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ

๓.๗ การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน

๑) ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน
ผู้ปกครองและชุมชน



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๘ การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจ
ของผู้เรียน

๑) ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน
อยู่เสมอ

๒) ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของ
ผู้เรียน



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๙ การท างานกับผู้อ่ืนได้โดยยึดหลักความ
สามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

๑) ข้าพเจ้าเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน

๒) ข้าพเจ้าท างานกับผู้อื่นได้ด้วยความสามัคคี และ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และส่ิงตอบ
แทนใดๆ ทั้งส้ิน



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๑๐ การใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ น าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียน โรงเรียนหรือ
ชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม)

๑) ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ในด้าน
กิริยามารยาท การไหว้ผู้ใหญ่ การใช้ค าพูดที่สุภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

๒) ข้าพเจ้าแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย



๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๑๑ การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑) ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

๒) ข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



๔.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑) ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี



๔.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๒ มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการ

เรียนรู้ในห้องเรียน

๑) ข้าพเจ้าบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการสอน



๔.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓ มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมายอื่น

๑) ข้าพเจ้าน าหลักคิดและกระบวนการคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น เช่นการใช้วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานอย่างคุ้มค่า การใช้ทรัพยากร การใช้น้ าไฟ 
การใช้อาคารสถานที่ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



๔.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตของตนเอง

๑) ข้าพเจ้าน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการคิดและการกระท าต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การแจ้งข่าวสารกับผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่ม ลดการ
ใช้กระดาษ การรับประทานอาหาร การใช้จ่ายเงิน การใช้
อาคารสถานที่ การใช้น้ าไฟ การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



๔.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๕ เป็นแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจ
ต่างๆ หรือการด ารงชีวิตของตน

๑) ข้าพเจ้าสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักใน
ความส าคัญและคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ให้ผู้เรียนสามารถคิดและ
ปฏิบัติตามได้ เช่น การท ากิจกรรม 5 ส ในช่วงเช้าก่อนเข้า
แถว กิจกรรมการคัดแยกขยะ และคูปองแลกแต้ม เป็นต้น



๕.จิตวิญญาณความเป็นครู

๕.๑ การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา

๑) ข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาทุกคาบ



๕.จิตวิญญาณความเป็นครู

๕.๒ การตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้อง
รวมถึงสิ่งที่ดีๆ ให้กับผู้เรียน

๑) ข้าพเจ้าพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

๒) ข้าพเจ้าตระหนักในการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่
ถูกต้องรวมถึงสิ่งทีด่ีๆ ให้กับผู้เรียน



๕.จิตวิญญาณความเป็นครู

๕.๓ การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียน
ทุกคน

๑) ข้าพเจ้ามีความเป็นธรรมต่อผู้เรียน และเอาใจใส่ต่อ

ผู้เรียนอย่างเสมอภาคและไม่ล าเอียง ตัดสินปัญหาของผู้เรียน
ด้วยความเป็นธรรม



๕.จิตวิญญาณความเป็นครู

๕.๔ การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ 
ตามศักยภาพ ความสนใจ หรือความตั้งใจ

๑) ข้าพเจ้ารู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ



๕.จิตวิญญาณความเป็นครู

๕.๕ การเป็นที่พ่ึงให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา

๑) ข้าพเจ้าคอยให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้เรียน ทั้งในด้านการเรียน ชีวิต และด้านอื่นๆ

๒) ข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา



๕.จิตวิญญาณความเป็นครู

๕.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการใฝ่รู้ ค้นหา 

สร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดี

ของผู้เรียน



๕.จิตวิญญาณความเป็นครู
๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน

๑) ข้าพเจ้าทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดท าแผนการสอน เตรียมการสอน 
ตลอดจนน าปัญหาที่พบ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น



๖.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
๖.๑ การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู

ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูอยู่เสมอ โดย

มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ี

ดีต่อศิษย์



๖.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
๖.๒ การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ

๑) ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองด้านความรู้อยู่เสมอ

๒) ข้าพเจ้ามุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาในวิชาชีพ



๖.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ

๑) ข้าพเจ้าไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและช่ือเสียง

ของครู

๒) ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพครู



๖.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

๖.๔ การปกป้อง ป้องกัน มิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติ

ในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ



๖.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
๖.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ 

ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงาน

และสังคม



การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย



๑. การจัดการเรียนการสอน
๑.๑ การน าผลการวิเคราะห์หลักสตูรมาตรฐาน

การเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ มาใช้

ในการจัดท ารายวิชาและออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้



๑. การจัดการเรียนการสอน
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร



๑. การจัดการเรียนการสอน
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

๑) ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ร่วมกันออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้



๑. การจัดการเรียนการสอน
๑.๔ การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่ง

เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้



๑. การจัดการเรียนการสอน
๑.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และจุดประสงค์การเรียนรู้

๑) ข้าพเจ้าวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ควบคู่ไป
กับการทดสอบแบบต่างๆ อย่างสมดุล

๒) ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การท าแบบทดสอบ การสอบ
สนทนา การท าชิ้นงานต่างๆ เป็นต้น
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1.6 คุณภาพผู้เรียน

• รายวิชา สังคมศึกษา (ส32101) 

• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

• จ านวน 6 ห้องเรียน (216 คน)

• เฉลี่ยร้อยละ 71
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1.6 คุณภาพผู้เรียน

•รายวิชา องค์การระหว่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

•จ านวน 2 ห้องเรียน (81 คน)

• เฉลี่ยร้อยละ 67 
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เกรด 4 เกรด 3.5 เกรด 3 เกรด 2.5 เกรด 2 เกรด 1.5 เกรด 1

1.6 คุณภาพผู้เรียน

•รายวิชา ไอเอส

•จ านวน 1 ห้องเรียน (32 คน)

• เฉลี่ยร้อยละ 82 



๑. การจัดการเรียนการสอน
1.6 คุณภาพผู้เรียน

•กิจกรรมอาสาพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

•กิจกรรมชุมนุมพิพิธภัณฑ์



๒. การบริหารจัดการชั้นเรียน
๒.๑ การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน



๒. การบริหารจัดการชั้นเรียน
๒.๒ การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน

รายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน



๒. การบริหารจัดการชั้นเรียน

๒.๓ การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ค่านิยมที่ดีงาม



๓.การพัฒนาตนเอง
๓.๑ การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม

1) ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม สัมมนาทุกคร้ังที่มีโอกาส 

2) ข้าพเจ้าปรึกษา ฟังค าสอน ค าแนะน าของเพ่ือนครู ผู้มี
ประสบการณ์ในการท างาน และน ามาพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะต่างๆ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป



๓.การพัฒนาตนเอง
๓.๒ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ



๔. การท างานเป็นทีม
๔.๑ หลักการท างานเป็นทีม

๑) ข้าพเจ้าเป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมงานทุกคน

๒) ข้าพเจ้าสามารถท างานร่วมกับเพ่ือนครู สามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูล มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพ่ือนครู เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปฏิบัติงานเวร
ประจ าวัน การจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน เป็นต้น



๔. การท างานเป็นทีม
๔.๒ การพัฒนาทีมงาน

๑) ข้าพเจ้าและเพ่ือนครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ติดตามการท างาน ร่วมกันหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น



๕. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตาม

หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม



งานระดับ ม.๔



งานระดับ ม.๔
•นิเทศ ก ากับติดตามครูที่ปรึกษาในการควบคุมแถวการท ากจิกรรมหน้าเสาธง 5 ส และโฮมรูม



งานระดับ ม.๔
•ก ากับติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน หนีเรียน มาสาย และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์



งานระดับ ม.๔
•ประสานกับผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา และส่งเสริม

เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน



งานระดับ ม.๔
•พิจารณาลงโทษนักเรียน หักคะแนนพฤติกรรม ตามระเบียบของโรงเรียน



งานระดับ ม.๔
•สรุป รายงานผลการด าเนินการงานระดับช้ัน




