


ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ :  นางสาวภมร  นามสกุล :  สุขศรีแก้ว  ชื่อเล่น :  ฝน 
สัญชาติ :  ไทย  เชื้อชาติ :  ไทย        ศาสนา :  พุทธ 
วัน/เดือน/ปีเกิด :   1  กรกฎาคม  2536    
หมูโ่ลหิต :  เอบ ี     สถานภาพ :  โสด 
ที่อยู ่:  37/1   หมู่ 3   ต าบลเกาะเพชร   อ าเภอหัวไทร 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช   80170 
  
 

 084-2473478    fon_suksrikaew  
 551031119    suksrikaew2016@gmail.com 



ประวัติส่วนตัว 

เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือ  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   

ต าบลแม่น้ า  อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  



ประวัติการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนวัดบ้านด่าน   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับอุดมศึกษา 

กศ.บ.คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 

โรงเรียนสตรีพังงา 
จังหวัดพังงา 



ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

รายวิชาคณิตศาสตร์    รหัสวิชา   ค23102     ชั้น ม. 3/1 
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา   ค31102     ชั้น ม. 4/2-5 
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา   ค32102           ชั้น ม. 5/1,3,5 
 
ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ        การจัดการเรียนรู้ (การจัดสอนซ่อมเสริม) 

        การวัดผลประเมินผลการเรยีน  
           (การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์ม 
            การวัดผลประเมินผลการเรียน) 



ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมชุมนุม  เหรียญโปรยทาน 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 
 
 
 
 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  
กิจกรรมจิตอาสา  ระดับชั้น ม.3/1 และ ม.6/2 
 
 
 
 
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
 
 
 
 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

รายวิชาเสริมทักษะคณติศาสตร์   รหัสวิชา   ค21201  ชั้น ม. 1/2 
รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา   ค32101  ชั้น ม. 5/3-5 
รายวิชาเสริมทักษะคณติศาสตร์ รหัสวิชา   ค32201        ชั้น ม. 5/1-2 
รายวิชา ติว O-Net  ระดับชั้น ม. 3 
 
ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ        การจัดการเรียนรู้ (การจัดสอนซ่อมเสริม) 

        การวัดผลประเมินผลการเรยีน  
           (การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์ม 
            การวัดผลประเมินผลการเรียน) 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมชุมนุม  คณิตลายเสน้ 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 
 
 
 
 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



รายวิชาเสรมิทักษะคณติศาสตร์   รหัสวิชา   ค21202  ชั้น ม. 1/2 
รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา   ค32102  ชั้น ม. 5/3-5 
รายวิชาเสริมทักษะคณติศาสตร์ รหัสวิชา   ค32202        ชั้น ม. 5/1-2 
รายวิชา ติว O-Net  ระดับชั้น ม. 3 
 
ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ        การจัดการเรียนรู้ (การจัดสอนซ่อมเสริม) 

        การวัดผลประเมินผลการเรียน  
           (การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์ม 
            การวัดผลประเมินผลการเรียน) 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



 
กิจกรรมชุมนุม  คณิตลายเส้น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  นักศึกษาวิชาทหาร 



 
 
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



รายวิชาเสริมทักษะคณติศาสตร์   รหัสวิชา   ค32201  ชั้น ม. 5/1-2 
รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา   ค33101  ชั้น ม. 6/1-5 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้(IS) 
 
ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ        การจัดการเรียนรู้ (การจัดสอนซ่อมเสริม) 

        การวัดผลประเมินผลการเรยีน  
           (การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์ม 
            การวัดผลประเมินผลการเรียน) 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



 
กิจกรรมชุมนุม  สนุกนึก ชั้น ม.6/5 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  นักศึกษาวิชาทหาร 



 
 
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่



การปฏิบัติตน 

ด้านที่ 1 



การปฏิบัติตน 

วินัยและการรักษาวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 

การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จิตวิญญาณความเป็นครู 

จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 



วินัยและการรักษาวินัย 

การปฏิบัติตน 

การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทาง 
และการพูดสื่อสารไดเ้หมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน 



วินัยและการรักษาวินัย 

การปฏิบัติตน 

การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทางและการพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลอื่น 



การปฏิบัติตน 

การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ 

วินัยและการรักษาวินัย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 



การปฏิบัติตน 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ 

วินัยและการรักษาวินัย 



การปฏิบัติตน 

คุณธรรม จริยธรรม 

การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
อย่างเคร่งครัด 

การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนศาสนกิจ 
ของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ าเสมอ 

การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต

ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 



การปฏิบัติตน 

คุณธรรม จริยธรรม 

การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณี 

วัฒนธรรมของชาต ิ

การมีจิตบริการและจิตสาธารณะ 

การต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือ

ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 



การปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณวิชาชพี 

การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง 

การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของไทย และนานาชาติในปัจจุบัน 



การปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณวิชาชพี 

การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่
ไม่ถูกต้อง 

การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน  



การปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณวิชาชพี 

การประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เรียน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง 

ชุมชน 

รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริการผู้เรียนทุกคน ด้วยความ

เสมอภาค  

การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู

อย่างสม่ าเสมอ 



จรรยาบรรณวิชาชพี 

การปฏิบัติตน 

การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของนักเรียน  



จรรยาบรรณวิชาชพี 

การปฏิบัติตน 

การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่พัฒนา
ให้กับผู้เรียน โรงเรียนหรือชุมชนในด้านการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

การท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลัก 
ความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 



การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

การปฏิบัติตน 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 

มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการ
ด ารงชีวิตของตนเอง 

เป็นแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆ หรือการด ารงชีวิตของตน 



จิตวิญญาณความเป็นครู 

การปฏิบัติตน 

การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา 

การรู้จักให้อภัย ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรยีน
ประสบความส าเร็จ  

ให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆ 
ให้กับผู้เรียน 

การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียน 
ทุกคน 



การปฏิบัติตน 

จิตวิญญาณความเป็นครู 

การจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ และเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 

การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา 



การปฏิบัติตน 

จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหา
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็น

แบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคม 

การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิชาชีพและให้สังคมยอมรับ 

การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพ
ประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์

เชิงลบต่อวิชาชีพ 

ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ 

การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพ 



การปฏิบัติงาน 

ด้านที่ 2 



การปฏิบัติงาน 

การจัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การท างานเป็นทีม 

การพัฒนาตนเอง 

งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 

การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 



การปฏิบัติงาน 

การจัดการเรียนการสอน 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาใช้จัดท ารายวิชาและออกแบบการเรียนรู้  



การปฏิบัติงาน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัด

และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณภาพผู้เรียน ได้แก ่
      1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนการสอน 



การปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 

การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน 



การปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 



การปฏิบัติงาน 

การพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม 



การปฏิบัติงาน 

การพัฒนาตนเอง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซด์ และ GSMA โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 4   

2. อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 8   

3. อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 6   

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 12   

5. อบรม โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 10   

6. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 30   

7. อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 6   

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 12   

9. อบรบโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาท 

หน้าที่ของครู กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูใหม่ 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 10   

10. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 30   

11. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

14   

12. PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 20   

13. PLC ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 20   



การปฏิบัติงาน 

การพัฒนาตนเอง 

การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 



การปฏิบัติงาน 

การท างานเป็นทีม 

หลักการท างานเป็นทีม 

การพัฒนาทีมงาน 



การปฏิบัติงาน 

งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 



การปฏิบัติงาน 

การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 

สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 



ขอบคุณค่ะ 


