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ประวัติการศึกษา 

โรงเรียนวัดบางทีง 

ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนบางกล่ าวิทยา 

รัชมังคลาภิเษก 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนบางกล่ าวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

  

ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ระดับปริญญาตรี 



การปฏิบัติงาน 

ประเภทการลา การประเมิน รวม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 ครั้งที่ 4 

วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 

ลาป่วย 1 1 - - 1 1 

ลากิจ - - 1 1 - - 

ลาคลอด - - - - - - 

มาสาย - - - - - - 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 4 ห้องเรียน 
(4 ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

รายวิชาติว
ภาษาอังกฤษ 

โครงการจิตอาสา
สอนเสริม นักเรียน

ชั้นม.1/1 

ชุมนุม 
ดูหนังภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมลูกเสือ- 
เนตรนารี  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

รวม 27 ช.ม./สัปดาห์  
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ด้านการปฏิบัติตน 01 
สารบัญ 



1. วินัยและการรักษาวินัย 

 

 

1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทางและพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน 

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทางและพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น 



1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับ
ประเทศชาติ 
 
1.4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นข้าราชการ 
 
1.5 การปฏิบัติกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นข้าราชการคร ู
 
1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย  

1. วินัยและการรักษาวินัย 



01 
ร่วมท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบวนั
สถาปนาส านักงานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

02 ทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

2. คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1 การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด 
 2.2 การเข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน ศาสนาที่นับถืออย่างสม่ าเสมอ 



2. คุณธรรม จริยธรรม 

2.3 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุนเคารพกิจกรรม
ที่แสดงถึง จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน 
 
2.4 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม 
ส่งเสริม  สนับสนุน เคารพ
กิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมของชาติ 



2. คุณธรรม จริยธรรม 

2.5 การมีจิตบริการและจิตสาธารณะ 2.6 การต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ
หรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 

เข้าร่วมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด  



3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.1  การพัฒนาวิชาชีพและ
บุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 
3.2  การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ 
สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของไทย และนานาชาติ
ในปัจจุบัน 



3.3  การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหา
ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 

3.4 การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 
 

3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



3.5 การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 

3.6 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการผู้เรียน
ทุกคน ด้วยความเสมอภาค 

3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.10 การใช้ความรู้ความสามารถ
ที่มีอยู่ น าให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงในทางพัฒนาให้กับ
ผู้เรียน โรงเรียนหรือชุมชนในด้าน
ใดด้านหนึ่ง(ด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม) 

3.7 การประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เรียน ผู้บริหาร เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

3.8 การไม่ปฏิบัติตนที่
ส่งผลเชิงลบต่อกายและ
ใจของผู้เรียน 

3.9 การท างานกับผู้อื่น
ได้โดยยึดหลักความ
สามัคคี เกื้อกูลซ่ึงกัน
และกัน 



3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.11 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



4. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4.1  มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2  มีการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 

4.3  มีการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอื่น 



4.4 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตของตนเอง 

4. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



5.1 การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็ม
เวลา 
 
5.2 การตระหนักในความรู้และทักษะที่
ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียน 
 
5.3 การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรม
กับผู้เรียนทุกคน 
 
5.4 การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จ ตามศักยภาพความ
สนใจ หรือความตั้งใจ 
 

5. จิตวิญญาณความเป็นครู 



You can simply impress your 

audience and add a unique zing 

and appeal to your 

Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. Get a 

modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully 

designed. I hope and I believe 

that this Template will your Time, 

Money and Reputation. You can 

simply impress your audience 

and add a unique zing and 

appeal to your Presentations.  

AWESOME 

SLIDE 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT. 

5. จิตวิญญาณความเป็นครู 

5.5 การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียน
ได้ตลอดเวลา 

5.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ 
ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 

5.7 การทุ่มเทเสียสละในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 



6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6. จิตส านึกความ
รับผิดชอบในวิชาชีพครู 

6.5  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและ
สังคม 

การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู 

 การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ
และให้สังคมยอมรับ 

 ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์
ในวิชาชีพ 

 การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพ
ประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อ
วิชาชีพ 



ด้านการปฏิบัติงาน 02 
สารบัญ 

1. การจัดการเรียนการสอน     
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ด้านการปฏิบัติงาน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

แผนการวัดและประเมินผล 
 

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
(Unit Plan) 

 
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

1. การจัดการเรียนการสอน  

1.1 การน าผลการวิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้มาใช้
ในการจัดท ารายวิชา และออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 
 
1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญ
ตามหลักสูตร 



การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล 

DLTV ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดเช้ือโคโรนาไวรัส 



1. การจัดการเรียนการสอน     1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. การจัดการเรียนการสอน     

1.4 การเลือกและใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 



1. การจัดการเรียนการสอน     

1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
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ห้องเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2561 

ภาษาอังกฤษโครงงาน 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานม.2 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานม.3 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 2 

สนทนากับเจ้าของภาษา 

หน้าที่พลเมือง 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

1. การจัดการเรียนการสอน     

1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
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2. การบริหารจัดการชั้นเรียน  

2.1 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะ ชีวิต 
และพัฒนาผู้เรียน 
 
2.2  การด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 
2.3  การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 



3. การพัฒนาตนเอง 
3.1 การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ  
อย่างเหมาะสม 

3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 



ประวัติการเข้ารับการพัฒนา 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนช่ัวโมง 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ 

นวัตกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี DLIT 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 6 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 12 

3 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 9 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 6 

5 อบรมครูใหม่ ประจ าปี 2562 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 10 



ประวัติการเข้ารับการพัฒนา 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนช่ัวโมง 
6 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ

ประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 12 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 12 

8 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วย
บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
กรรมการคุมสอบ (ออนไลน์) 

ออนไลน์ สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

18 

9 อบรมหลักสูตรข้าราชการ ผ่านระบบ E-
Learning (ออนไลน)์ 

ออนไลน์ เครือข่ายสุจริต
ไทย 

8 



4. การท างานเป็นทีม  

4.1 หลักการท างานเป็นทีม 
4.2 การพัฒนาทีมงาน 



5.งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา  

5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเหมาะสม 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
- หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน 
- หัวหน้างานสารบรรณฝ่ายงาน 

ภาคเรียนที่ 1, 2  ปีการศึกษา 2562 
- หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน 
- หัวหน้างานอัตราก าลังของโรงเรียน 



6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี  

6.1 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

- ใช้ภาษาในการพูดคุย ต้อนรับงานบุคลากรหรือผู้ปกครอง
ชาวต่างชาติท่ีมาติดต่อกับโรงเรียน  




