
การประเมินผลการเตรียมความพร้อม 
และพฒันาอย่างเขม้ของครผูู้ช่วย 
ของนางสาวปิยมาส แก้วอินตา 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



My Profile 

นางสาวปยิมาส  แก้วอินตา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย (แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ต าแหน่งเลขที่ 9483  

วัน/เดือน/ปี เกิด 9 มีนาคม 2532 อายุ 28 ปี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ 

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559  
ตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ที่ 451/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560  
 
 

2 



การปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคฤดูร้อน 

3 

ที ่ รายวิชา / รหัสวิชา 
ระดับ

ชั้น 
สาขา 

จ านวน 

นักเรียน ชม./วัน 

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. ชพค.3/1 1 3 

รวม  1 3*18 วัน 

= 54 ชม. 



การปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษา 1/2560 

4 

ที ่ รายวิชา / รหัสวิชา ระดับชั้น สาขา 
จ านวน 

นักเรียน ชม./สัปดาห ์

1 คอมพิวเตอร์และสารสนเพื่องานอาชีพ  

2001-2001 

ปวช. ชพค.1/1 

ชพค.1/2 

ชทท.1 

39 

39 

45 

3 

3 

3 

2 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

2304-2109 

ปวช. ชพค.3/1 

ชพค.3/2 

25 

17 

3 

3 

3 วิทยาการก้าวหน้าการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2901-2105 

ปวช. ชทท.2 31 4 

4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

3204-2006 

ปวช. สบค.2 

MEP. 

34 4 

5 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 

3901-2104 

ปวส. สทท.2 21 5 

6 กิจกรรม ปวช. ชทท.2 31 2 

รวม 282 30 



89,526,124$ การประเมนิครูผูช้ว่ย 

องคป์ระกอบที ่2 
การปฏบิตังิาน 

องคป์ระกอบที ่1 
การปฏบิตัติน 

5 



การปฏิบัติตน 
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับข้าราชการครู 

องค์ประกอบที่

1 

4 



1.1 วินัยในตนเอง 
1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

7 การแต่งกายชุดข้าราชการ การแต่งกายชุดสีด า 

แต่งกายด ี



1.1 วินัยในตนเอง 
1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

8 แผนการจัดการเรียนรู้และก าหนดการสอน 

รู้จักวางแผนและตรงต่อเวลา 



1.3 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

9 

การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนน า   
จัดโดย  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีทั้ง 5 จ านวน 19 ชั่วโมง  

ระหว่างวันที่ 23 -25 เมษายน 2560  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแ์จ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 



1.3 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

10 

การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนน า   
จัดโดย  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีทั้ง 5 จ านวน 19 ชั่วโมง  

ระหว่างวันที่ 23 -25 เมษายน 2560  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแ์จ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 



1.3 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

11 การให้ค าปรึกษา สร้างก าลังใจและเสริมแรงนักเรียนผ่าน Facebook 



1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะ 
      เป็นพลเมืองที่ด ี

12 

ร่วมพิธีถววายราชสดุดีเลลิมพระเกียรติ และถววายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถว ในรัชกาลที่ 9  

เนื่องในโอกาส วันเลลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 
2560 เพื่อแสดงถึวงความจงรักภักดี เทิดทูนสถวาบันพระมหากษัตริย์ 



1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะ 
      เป็นพลเมืองที่ด ี

13 

ร่วมพิธีราชสดุดีเลลิมพระเกียรติ ถววายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถวึงความจงรักภักดี  

เทิดทูนสถวาบันพระมหากษัตริย์  

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับนักศึกษา 



1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน  
      หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ 

14 

ปฏิบัติตนตามค าสั่งของสถวานศึกษา 



การปฏิบัติตน 
2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู

องค์ประกอบที่

1 



2.1 มาตรฐานวิชาชีพคร ู

16 
ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
วิชาเอก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

ปริญญาบัตร 

มีมาตรฐานความรู้ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 



2.1 มาตรฐานวิชาชีพคร ู

17 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

และมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่แสดงถวึงการเป็นผู้มีความรู้
วิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด และอยู่ในระหว่าง
การพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู (ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี) 



2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

18 

ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ 
เพียรจัดท าสื่อการสอน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการศึกษา 

file:///E:/สื่อ/SA/การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.pptx


2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

19 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และก าหนดการสอน  

เพื่อส่งเสริมองค์กรวิชาชีพ 



2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

20 

ควบคุม ดูแล ให้ความรู้ แจ้งข่าวสาร  
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา  

(กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษาทุกวันจันทร์) 



2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

21 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังกาย วาจา และจิตใจ 



2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

22 

แต่งกายตามที่สถวานศึกษาก าหนด 

การแต่งกายชุดข้าราชการ การแต่งกายชุดสีด า 



การปฏิบัติตน 
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู 

องค์ประกอบที่

1 



3.1 คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 
3.2 บทบาทหน้าที่ขงตนในฐานะเป็นครูที่ดี 

24 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และก าหนดการสอน 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 



3.1 คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 
3.2 บทบาทหน้าทีข่องตนในฐานะเป็นครูที่ดี 

25 การฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 



3.1 คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 
3.2 บทบาทหน้าทีข่องตนในฐานะเป็นครูที่ดี 

26 การฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 



3.1 คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 
3.2 บทบาทหน้าที่ขงตนในฐานะเป็นครูที่ดี 

27 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
บริการชุมชน (FIX IT) ปฏิบัติหน้าที่สอนด้วยความตั้งใจ 



การปฏิบัติตน 
4. การพัฒนาตนเอง 

องค์ประกอบที่

1 



4.1 การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

29 

การฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 



4.1 การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

30 

การฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 



4.2 ความลลาดทางอารมณ ์

31 
การสวดมนต์เป็นประจ าเป็นการฝึกบริหารจัดการทางดา้นอารมณ์ 



4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

32 

ปฏิบัติหน้าที่สอนด้วยความตั้งใจ อบรมเพื่อเพิม่พนูความรู้ 



การปฏิบัติตน 
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

องค์ประกอบที่

1 



5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
5.2 การปรับตัว 

34 การแต่งกายชุดข้าราชการ การแต่งกายชุดสีด า 



การปฏิบัติตน 
6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 

องค์ประกอบที่

1 



6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

36 หมั่นสวดมนต ์ และร่วมพิธีทางศาสนา 



6.2 การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

37 ลดกระดาษ ให้นักเรียนส่งงานผ่าน google drive 



การปฏิบัติงาน 
1. การจัดการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่

2 



1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ 
      และสาระการเรียนรู้ 

39 แผนการจัดการเรียนรู้และก าหนดการสอน 



1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

40 แผนการจัดการเรียนรู้และก าหนดการสอน 



1.3 การวิจัยและแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

41 http://www.cvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_1709180772025.pdf 



1.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 

42 

รายงานผลการเรียนรู้ผ่านระบบ google sheet 



การปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาผู้เรียน 

องค์ประกอบที่

2 



2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

44 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กับนักเรียนในที่ปรึกษา 



2.2 การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย  
      และสุขภาพจิตของผู้เรียน 

45 

ฝึกให้นักเรียนน่ังสมาธิ ส่งผลดีทั้งกายและใจ 



2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

46 
นัดสอนและสอบนักเรียน รด. ในวันหยุดราชการ  



2.4 การปลูกฝังวินัยประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 

47 



2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงาม และความภูมิใจใน 
      ความเป็นไทยให้ผู้เรียน 

48 

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติในทางทีดีงาม และภูมิใจที่เป็นคนไทย  



2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

49 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในที่ปรึกษา 



การปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่

2 



3.1 การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ 

51 

สื่อในการสอน เผยแพร่ในระบบ KM 

คลังสื่อ 



3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถวิ่น 

52 



3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

53 



การปฏิบัติงาน 
4. การพัฒนาสถวานศึกษา 

องค์ประกอบที่

2 



4.1 งานบรหิารท ัว่ไป 

55 



4.2 งานสนับสนุนวิชาการ 
4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถวานศึกษา 

56 



การปฏิบัติงาน 
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน 

องค์ประกอบที่

2 



5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน  

58 



5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน  

59 



5.3 การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
      เรียนรู้ 

60 



5.4 การให้บริการชุมชน 

61 



5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

62 


