
รายงานผลการปฏิบตัวิิชาชพีเพือ่เตรียมรับ 
การประเมินการเตรียมความพร้อม 
และพฒันาอย่างเขม้ครผูู้ช่วย ครั้งที่ 1  
นางสาวปิยมาส  แก้วอินตา 
ผลการปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2559 
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 



ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อผู้รับการประเมิน น.ส.ปิยมาส  แก้วอินตา 
วัน/เดือน/ปี เกิด  9 มีนาคม 2532  อายุ 28 ปี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิชาเอก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
รับเงินเดือนในต าแหนง่ ครผูู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
ต าแหน่งเลขที่ 9483   
เริ่มปฏิบัติหนา้ที่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
ตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่   
451/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560  (โครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2559) 



ข้อมูลการลาและการมาสาย 

ประเภทของการลาและ

การมาสาย 

การประเมิน 
รวม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 

ลาป่วย - -             - - 

ลากิจ - -             - - 

ลาคลอด - -             - - 

ลาอุปสมบท - -             - - 

มาสาย - -             - - 

อื่นๆ 

................................. 

- -             - - 



ข้อมูลการพัฒนาตนเอง 
กิจกรรมการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา  2/2559  ในด้านต่างๆ ดังนี ้
 1)  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ผลการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 28 
กุมภาพันธ์ 2560 
 2)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะรายวิชา 
วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  2901-1003  จ านวน  
2(2)  หน่วยกิต ท าการสอนในระดับ ปวช. ชั้นปีท่ี  1  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3)  จัดท ารายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนส าหรับเด็กเรียนอ่อน  วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขางาน
การตลาด  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้น 
 



ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่สอน ปีการศึกษา 2/2559 

ที่ รายวิชา / รหัสวิชา 
ระดับชั้

น 
สาขา 

จ านวน 

นักเรียน 
ชม./

สัปดาห์ 

1 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  

2204-2001 

ปวช. ชพค.1/1 38 3 

2 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  

2204-2004 

ปวช. ชพค.1/1 38 3 

3 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  

2901-1003 

ปวช. ชทท.1 32 2 

4 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น  

2901-9002 

ปวช. ชทท.2 24 3 

5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  

3001-2001  

ปวส. สทท.2,

สบต.2,

สบบ.1/4 

13 

26 

33 

4 

4 

4 

6 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา  

3901-2005 

ปวส. สทท.1 21 5 

รวม   28 



การปฏิบัติหน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

• ปฏิบัติหนา้ที่ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
ที่  857/2559  ลงวันที่ 6  ธันวาคม 2559  

• ปฏิบัติหนา้ที่ครูเวรวันหยุด (กลางวัน) ในวันที่ 29 
มกราคม 2560  ตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย ที่  861/2559  ลงวันที่  7  ธันวาคม 
2559 

• ปฏิบัติหนา้ที่จ าหน่ายเคก้หน้าร้าน  ในวันที่ 23 
ธันวาคม 2559  และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

• ปฏิบัติหนา้ที่ก ากบัดูแลการบันทกึข้อมูลระบบ 
การขายเค้ก  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

 



การปฏิบัติหน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 
•  ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน รับสมัคร  จัดท าป้าย

แขวนคอนักกีฬา งาน CVC มินิมาราธอน 2017  ตามค าสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ท่ี 019/2560  ลงวันท่ี 12 
มกราคม 2560 

• ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   
การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2560  
ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2560 ตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย ท่ี  081/2560  ลงวันท่ี  31 มกราคม  2560 

• ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการคุมการทดสอบ V-NET  
ระดับชั้นปวช. ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560 และระดับชั้นปวส. 
ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560 ตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย ท่ี  109/2560  ลงวันท่ี  16 กุมภาพันธ์ 2560 



หมวดที่ 1  การปฏิบัติตน 



1.วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
๑.๑  วินัยในตนเอง 

 ๑.1.1  เข้าปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน โดยลงชื่อปฏิบัติงาน
ก่อนเวลา ๗.๓๐ น.และเลิกงานหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.  
โดยไม่ละทิ้ง และทอดท้ิงหน้าท่ีของตน 

 1.1.2  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอน 
บันทึกหลังการสอน  และวิจัยในชั้นเรียน ส่งฝ่ายวิชาการภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาตนเองและ
ผู้เรียน 

 1.1.3  เข้าสอนตรงเวลา 

 1.1.4  แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักศึกษา 

 หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  การลงเวลาการปฏิบัติงาน,  
แผนการจัดการเรียนรู้, โครงการสอน, บันทึกหลังการสอน, วิจัยในชั้นเรียน 



 
การแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย   



1.วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
๑.๒  วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

 1.2.1  รักษาวินัยทีเ่ป็นข้อหา้มและขอ้
ปฏิบัตอิย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  

 1.2.2  ไม่เคยขาดราชการ มาปฏิบัติหน้าที่
ตามวันเวลา ราชการก าหนด  

 1.2.3  ไม่เคยปฏิบัตตินให้ผดิวินยั  
และจรรยาบรรณวิชาชพีคร ู

หลักฐาน/แหลง่ข้อมูล:  การลงเวลาการปฏบิตังิาน, 
สังเกตพฤติกรรม  

 



1.วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
๑.๓  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
  1.3.1  ประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดแีกศ่ษิย์   
  1.3.2  เคารพผู้ที่อาวุโสกว่า  
  1.3.3  มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 
  ให้กับผู้เรียน  
  1.3.4  ปฏิบัตตินเปน็ผูม้ีคณุธรรม จริยธรรม เพื่อการ   
  เป็นครูที่ประกอบด้วยคณุงามและความดี ซึ่งกระท า 
  ด้วยความส านึกในจิตใจ เช่น ความเสียสละ มีน้ าใจ  
  ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ  
  การมีมารยาทที่งดงาม ความรักและความเมตตา 
  ต่อศิษย์ 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  สังเกตพฤตกิรรม 
 

 



1.วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
๑.๔  บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 
  ๑.4.1  ท าหน้าท่ีพลเมืองท่ีดี คือ ชักน าให้ความรู้ในทางท่ีถูก ท่ีชอบ  
  ท่ีควร แก่นักเรียนนักศึกษาในการประกอบอาชีพ หรือในการศึกษาต่อและ   
  ให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีต่อประเทศ 
  1.4.2  เป้าหมายหน้าท่ีข้าราชการ ในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี ยึดมั่น 
  ในหลักศีลธรรม  และคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้อื่น   
  ค้ าจุนศาสนา 
  1.4.3  มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
  1.4.4  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ 
  เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
  1.4.5  เคารพสิทธิเสรีภาพและยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า 
  ส่วนตน  
  1.4.6  ส่งเสริมและน าประชาธิปไตยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า  ส่งเสริม   
  สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (บันทึกการปฏิบัติงานและ   
  กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย) 

 



 

การเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ยาว ท านองสรภัญญะ 



1.วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

๑.๕  ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏบิัตริาชการ 
  ข้าพเจ้าศึกษาและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ โดยถือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ  กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างชัดเจนยุติธรรม  รักษาระเบียบ
วินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
โดยไม่เคยถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  สังเกตพฤติกรรม 

 



2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู  
   ข้าพเจ้าเป็นผู้มีมาตรฐานความรู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ คือ อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี
บริบูรณ์  มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย  และมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เป็นผู้มีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู  โดยมีความรู้ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ดังต่อไปน้ี 

2.1.1  ภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู      2.1.2  การพัฒนาหลักสูตร 

2.1.3  การจัดการเรียนรู้                      2.1.4  จิตวิทยาส าหรับครู 

2.1.5  การวัดและประเมินผลการศึกษา    2.1.6  การบริหารจัดการในห้องเรียน 

2.1.7  การวิจัยทางการศึกษา                2.1.8  นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
               สารสนเทศ ทางการศึกษา 

2.1.9  ความเป็นครู   

  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  ปริญญาบัตร, ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 



2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒.๒  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2.2.1  ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่สอนให้ความรู้แก่ผูร้ับบริการ 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ โครงการสอน บันทึกหลังการสอน 
และวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อส่งเสริมองค์กรวิชาชีพ   
  2.2.2  ข้าพเจ้าควบคุมดูแล ให้ความรู้ แจ้งข่าวสาร และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาสอดแทรกระหว่างการ
เรียนการสอน  และทุกคร้ังเมื่อมีโอกาสพูด และประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  แต่งกายตามที่
สถานศึกษาก าหนด   
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  แผนการจัดการเรียนรู้, โครงการสอน 
บันทึกหลังการสอน, วิจัยในชั้นเรียน, สังเกตพฤติกรรม 



 
การแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย   



 
๓.  เจตคติต่อวิชาชีพครู 
 ๓.๑  คุณค่าและความส าคญัของวิชาชพี 

  3.1.1  ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคัญของการ
เป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความรักและศรัทธา 
ในวิชาชีพครู พึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
ต่อศิษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยให้ความเสมอภาค 

  3.1.2  ข้าพเจ้ายกย่องในวิชาชีพของตนเองเป็น
วิชาชีพที่ส าคัญ ในด้านการสร้างคนสู่สังคม  
การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีสุข 

  หลักฐาน/แหลง่ข้อมูล:  สังเกตพฤติกรรม 

 



 
๓.  เจตคติต่อวิชาชีพครู 

 
๓.๒  บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะครูที่ด ี
  3.2.1  ข้าพเจ้ามีหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน 
นักศึกษา โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
เตรียมการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
เข้าใจในบทเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สอนโดยใช้หลักการ 
รวมทั้งไม่ละทิ้งเด็ก 
  3.2.2  ข้าพเจ้ารักษาศีลธรรม ความมีเหตุมีผล ในการท าหน้าที่
ของตนเอง ให้ความรู้ ใหป้ระสบการณ์ ถ่ายทอดทักษะวิชาให้
นักเรียนนักศึกษา 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  แผนการจัดการเรียนรู้, สังเกต
พฤติกรรม 
 



๓.  เจตคติต่อวิชาชีพครู 

๓.๓ การวางแผนเพือ่พฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ครู 
  3.3.1  ศึกษาความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านการ
เรียนการสอนอยู่สม่ าเสมอ 
  3.3.2  วางแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู และเพื่อน าความรู้ที่
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เศรษฐกิจ และสังคม   
มาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
 



หนังสือและเอกสารประกอบการสอน 
ที่ศึกษาเพิ่มเติม 



 

 
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 



๔.  การพัฒนาตนเอง 

๔.๑ การใฝ่รู้ใฝเ่รียน 

  ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งค้นคว้า
จากหนังสือ  ทางอินเทอร์เน็ต และสอบถาม
จากเพ่ือนร่วมงาน  เพื่อพัฒนาความรู้ตนเอง 
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้ถูกต้อง
และทันสมัย 

   



หนังสือและเอกสารประกอบการสอน 
ที่ศึกษาเพิ่มเติม 



 

 
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 



๔.  การพัฒนาตนเอง 

๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์ 
  4.2.1  ข้าพเจ้ายึดหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการ
ด าเนินชีวิต โดยหมั่นสวดมนต์ 
และท าสมาธิท าจิตใจให้สงบ เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี 
  4.2.2  ข้าพเจ้าให้หลักการเหตุและผลในการตัดสินใจ โดยไม่
ยึดติดกับความรู้สึกส่วนตัว ร่วมงานกับผู้อื่นโดยไม่สร้างทัศนคติ
ในทางลบ 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมสวดมนต์ ท าสมาธิ แผ่เมตตา เพื่อส่งเสริมสถาบันศาสนา 
(บันทึกการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย) , สังเกต
พฤติกรรม 
 
 



 

การเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ยาว ท านองสรภัญญะ 



๔.  การพัฒนาตนเอง 

๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

  4.3.1  ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการท างาน  
โดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

  4.3.2  ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการท างาน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และให้การจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อผู้เรียนสูงสุดโดยไม่ย่อท้อ     
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:   สังเกตพฤติกรรม 

 



๕.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

๕.๑ การพฒันาบุคลกิภาพ 

  ข้าพเจ้าพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ  

โดยยอมรับความคิดของผู้อื่น พร้อมทั้งปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการครู  โดยแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
และเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   



๕.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

๕.๒ การปรบัตัว 

  ข้าพเจ้าปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข  

หลักฐาน/แหลง่ข้อมูล:  สังเกตพฤติกรรม 

 



6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
 ๖.๑  การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

 6.1.1  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา  โดยการกระท าแต่ความดี ทั้งกาย  วาจา  
และใจ  หมั่นสวดมนต์  ท าสมาธิ ท าจิตใจให้สงบ 
และแผ่เมตตาอยู่เสมอๆ 
 6.1.2  เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  
ตักบาตร ท าบุญตามวาระโอกาสต่างๆ  
 หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: การเข้าร่วมกิจกรรม 
หน้าเสาธง กิจกรรมสวดมนต์ ท าสมาธิ แผ่เมตตา  
เพื่อส่งเสริมสถาบันศาสนา (บันทึกการปฏิบัติงาน 
และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย), สังเกตพฤติกรรม 
 



 

การเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ยาว ท านองสรภัญญะ 



6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
 

๖.๒ การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2.1  ข้าพเจ้าด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวง  เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต   
ประหยัด  มัธยัสถ์  และอดออม  สามารถจัดการรายรับ  
รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม  ไม่ก่อหนี้  ใช้จ่ายตามรายได้ท่ีหาได้โดย
ความสุจริต 
  6.2.2  ข้าพเจ้าปฏิบัติและแนะแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
นักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตามและเป็นแบบอย่างในความพอเพียง  
  6.2.3  ลดการใช้กระดาษ ให้นักเรียนส่งผลงานผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในช่องทาง E-mail หรือ Google Drive ซึ่งทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสะสมผลงาน
นักเรียนด้วย 
 



การส่งงานผ่าน Google Drive 



หมวดที่ 2  การปฏิบัติงาน 



๑.  การจัดการเรียนรู้ 
 

๑.๑  การวิเคราะหม์าตรฐานการจัดการเรยีนรู้  
และสาระการเรียนรู ้
  การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้  
และสาระการเรียนรู ้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์
รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา  
และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัดท า
แผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบ 
และครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน 
  หลักฐาน/แหลง่ข้อมูล:  แผนการจัดการเรียนรู ้
 



๑.  การจัดการเรียนรู้ 

๑.๒  การออกแบบการเรียนรู ้
  1.2.1  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษา
จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา  
และค าอธิบายรายวิชา เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุม
เนื้อหา และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยได้
จัดท าแผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบ 
และครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
  1.2.2  ข้าพเจ้าศึกษาและพัฒนาน าองค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ  ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค ์    
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 



๑.  การจัดการเรียนรู้ 

๑.๓  การวิจัยและแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
  การวิจัยและและแก้ปัญหาในชั้นเรียน  ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  โดยจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน ได้จัดท าวิจัย   
เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเรียนส าหรับเด็กเรียนอ่อน  
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  
เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขางานการตลาด  โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้น 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนส าหรับเด็กเรียนอ่อน  วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2  
สาขางานการตลาด  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้น 



๑.  การจัดการเรียนรู้ 

๑.๔  การรายงานผลการเรียนรู ้
  1.4.1  การรายงานผลการเรียนรู้  หลังจากที่ข้าพเจ้า
ได้จัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยเสร็จสิ้น
แล้ว  หากพบอุปสรรค/ปัญหาระหว่างการจัดการเรียนรู้  
ข้าพเจ้าได้ท าการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยลงในบันทึกหลังการสอน  พร้อมหาแนวทางการ
แก้ไขให้ดีขึ้น     
  1.4.2  ข้าพเจ้าได้บันทึกคะแนนในระบบวัดผลและ
ประเมินผลของวิทยาลัยฯ ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด    
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: บันทึกหลังการสอน,สรุปผลการ
เรียนในระบบวัดผลและประเมินของวิทยาลัยฯ 
 



๒.  การพัฒนาผู้เรียน 

๒.๑  การปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

  การปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
ข้าพเจ้าได้มีการปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมที่ 
ดีงามให้เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน โดยมีการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกครั้งที่มีการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนในแต่ละระดับชั้นที่จัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดเวลาที่จัดกจิกรรมการเรียนการสอนมีการ
สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน  

  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  สังเกตพฤตกิรรม 

 



๒.  การพัฒนาผู้เรียน 

๒.๒  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ของผู้เรียน 
  ข้าพเจ้าพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ 
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนี้ 
  2.2.1  เชิญชวนและส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกาย
และนั่งสมาธิสม่ าเสมอ เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี 
  2.2.2  พัฒนาด้านสุขภาพจิตของผู้เรียนด้วยการพูด
ชมเชยเมื่อนักเรียนท าดี ประพฤติ ถูกต้อง และเหมาะสม 
พูดให้ก าลังใจนักเรียนเสมอ  เพื่อเสริมแรงและกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งใจเรียนและไม่ย่อท้อต่อการเรียน เพื่อพัฒนาจิต
ให้ผู้เรียนนั้นมีความสุขในการเรียน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งข้ึน  
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: สังเกตพฤติกรรม 
 



๒.  การพัฒนาผู้เรียน 

๒.๓  การพัฒนาผู้เรยีนทีม่ีความต้องการพเิศษ 

  ข้าพเจ้าเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล  เพื่อจะได้ทราบความต้องการ   
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัวของนกัเรียน
เป็นรายบคุคล แลว้น าผลที่ได้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน
เป็นรายบคุคล  

  หลักฐาน/แหลง่ข้อมูล:  สังเกตพฤติกรรม 

 



๒.  การพัฒนาผู้เรียน 

๒.๔  การปลูกฝังวินัยประชาธิปไตยใหแ้ก่ผู้เรยีน 

  ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ในทุกกจิกรรมโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  เน้นการ
สร้างระเบยีบวินัยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรยีน เสริมสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยใหเ้กิดขึน้กบัผู้เรียน 

  หลักฐาน/แหลง่ข้อมูล:  สังเกตพฤติกรรม 

 



๒.  การพัฒนาผู้เรียน 

๒.๕  การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความ
เป็นคนไทยของผู้เรียน 
  2.5.1  ข้าพเจ้าพยายามสร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติ และสร้าง
ความภูมิใจในความเป็นไทยให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 
  2.5.2  ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า   
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน   
และส่งเสริมให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นคนไทย ที่มีท้ัง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: สังเกตพฤติกรรม, การเข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง (บันทึกการปฏิบัติงานและกิจกรรม 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย) 
 
 



 

การเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ยาว ท านองสรภัญญะ 



๒.  การพัฒนาผู้เรียน 

๒.๖  การจัดระบบดแูลชว่ยเหลือผู้เรียน    
  ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โดยจัดท าระบบการดแูลชว่ยเหลอืโดยการ
ตรวจเช็คเวลาเรียน และสังเกตพฤติกรรมขณะ
เรียนเปน็รายบคุคล  สอบถาม และติดตามนักเรียน
ที่มีปัญหาด้านการเรียนอย่างตอ่เนื่อง    

หลักฐาน/แหลง่ขอ้มูล: สรุปผลการเขา้เรียนของ
นักเรียน, สังเกตพฤตกิรรม 

 



๓.  การพัฒนาทางวิชาการ 
 ๓.๑  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้

  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  ข้าพเจ้าได้พัฒนา 
และใช้สื่อการเรียนการสอนจากหลายๆ แหล่ง ท้ังสื่อท่ีพัฒนาเองและส่ือ 
จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดขึ้น  
ดังนี ้
  3.1.1  สื่อการสอนท่ีพัฒนาเอง  ได้แก่  PowerPoint   
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  
  3.1.2  สื่อการสอน เนื้อหาเพิ่มเติมใน Internet  ได้แก่  บทเรียนออนไลน์ 
วิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา  เอกสารประกอบการเรียน 
การสอน วิชาระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น  และPowerpoint  
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  
  3.1.3  จัดท าใบงาน วิชา  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิชาคอมพิวเตอร์
ในงานธุรกิจ 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: สื่อการเรียนการสอนในระบบ KM, ใบงานวิชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (แผนการจัดการเรียนรู้), ใบงานวิชาคอมพิวเตอร ์
ในงานธุรกิจ 



 
๓.  การพัฒนาทางวิชาการ 

 ๓.๒  การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  ข้าพเจ้าได้บูรณาการเรียนการสอน
ระหว่างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ กับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยให้นักเรียนใช้เวลาว่างไปศกึษาดูงาน
ธุรกิจร้านเบเกอรี่ในจังหวัดเชียงรายที่นา่สนใจด้วย
ตนเอง แล้วน ามาจัดท าแผ่นพับเพื่อน าเสนอการ
ออกแบบธรุกจิร้านกาแฟในแบบฉบับของตนเอง 
(ร้านเบเกอรี่ในฝัน) 



 
๓.  การพัฒนาทางวิชาการ 

๓.๓ การใช้และสรา้งเครอืข่ายทางวิชาการ 
  ข้าพเจ้าได้ติดต่อกับครูในโครงการครูคืนถิ่นปี 2559  
และบุคคลในแวดวงอาชีพครู ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ   
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ในวิชาชีพครู  ตลอดจนเข้าร่วม
เครือข่ายทางวิชาการ  ในรูปแบบช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ 
KM ของวิทยาลัยฯ การเข้าร่วมเป็นแฟนเพจและกลุ่มต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
องค์กร และเสริมความรู้ให้แก่ตนเองให้ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: การเข้าร่วมระบบ KM ของวิทยาลัยฯ 
พัฒนาและปรับเปลี่ยนข้อมูลอยู่สม่ าเสมอ, ตรวจสอบได้จาก
รายช่ือสมาชิกแฟนเพจและกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู  



๔.  การพัฒนาสถานศึกษา 
 ๔.๑ งานบรหิารทั่วไป 

  ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานทีไ่ด้รับมอบหมายจาก
งานบรหิารทั่วไป เพื่อใหง้านส าเรจ็ลุลว่งไป
ได้ด้วยดี 

  หลักฐาน/แหลง่ข้อมูล: ค าสั่งวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย ที่ 857/2559   
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 

   

 



๔.  การพัฒนาสถานศึกษา 
๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ 
  4.2.1  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน  และวิจัยในชั้น
เรียน ส่งฝ่ายวิชาการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาตนเองและผู้เรียน 
  4.2.2  ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  การสอบ
เข้าเพื่อศึกษาต่อระดับช้ัน ปวช. ปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2560 ตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
ท่ี  081/2560  ลงวันท่ี  31 มกราคม 2560 
  4.2.3  ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการคุมการทดสอบ V-NET ระดับชั้นปวช.  
ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560 และระดับชั้นปวส. ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2560 ตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ท่ี 109/2560  ลงวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2560 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: แผนการจัดการเรียนรู้, บันทึกหลังการสอน,  
โครงการสอน, วิจัยในชั้นเรียน, ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 



การปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   

การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2560 



การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุมการทดสอบ V-NET  

ระดับชั้นปวช. 2560 และระดับชั้นปวส. 



การเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านงานอาชีพ 
และนิทรรศการวิชาการ 



๔.  การพัฒนาสถานศึกษา 
๔.๓ โครงการหรือกจิกรรมพัฒนาสถานศกึษา 
  ข้าพเจ้ากระตือรือร้นในการปฏิบัตงิานโครงการหรือ
กิจกรรมพัฒนาสถานศกึษาในโครงการต่างๆ   
ที่สถานศึกษานัน้จัดขึ้น ดังนี้     
  4.3.1  ปฏิบัตหินา้ที่จ าหน่ายเคก้หน้าร้าน  ในวันที่ 
23 ธันวาคม 2559  และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
  4.3.2 ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลการบันทกึข้อมูลระบบ
การขายเค้ก  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฯ 



๕.  ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

๕.๑  การศึกษาเกี่ยวกบัชุมชน 

  ข้าพเจ้าศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน  
เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ่น สร้าง
ค่านิยมที่ดีงาม ให้นักเรียนเห็นคณุคา่และความส าคัญ
ของชุมชนที่ตนอาศยัอยู่  และแนะแนวทางให้นกัเรียน
น าความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการ
ด ารงชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมภายในชุมชนให้ดขีึ้น   

  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล:  สังเกตพฤตกิรรม 

 



๕.  ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ๕.๒  การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

  5.1.1  น าโครงการกิจกรรม 5 ส. บูรณาการเข้ากับรายวิชาท่ีเรียนโดยให้
นักศึกษาช่วยกันดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า มอบหมาย
ภาระหน้าท่ีในการดูแลห้องปฏิบัติการแก่นักเรียน เพื่อสร้างลักษณะ 
นิสัยเป็นคนรักษาความสะอาด และชักชวนให้น าลักษณะนิสัยท่ีดีนี้ไปปฏิบัติ
กับสถานท่ีอื่น เช่น บ้าน วัด ชุมชน เป็นต้น 
  5.1.2  รายงานผลการเรียนและพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบ กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมผิดปกติ  ไม่ส่งงานหรือไม่เข้าเรียน 
  5.1.3  ข้าพเจ้ายอมรับความคิดเห็นและค าแนะน าของผู้ปกครองในเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อน ามาปรับปรุงพฤติกรรมของ
นักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ  ขึ้นไป 
  5.1.3  เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ตามวาระโอกาสท่ีเหมาะสม เช่น การ
ตักบาตรท าบุญในวันส าคัญทางพุทธศาสนา การเข้าร่วมประเพณีวันส าคัญ 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: สังเกตพฤติกรรม 



๕.  ความสัมพันธ์กับชุมชน 

๕.๓ การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ 
  ข้าพเจ้าบูรณาการการเรียนการสอน  รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ   
กับชุมชน  โดยให้นักเรียนใช้เวลาว่างไปศกึษา
ค้นคว้าทั้งจากสถานที่จริงและทางอินเตอร์เน็ต  
จัดท าแผ่นพับ แนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวใน
ชุมชนในจังหวัดเชียงรายที่นักเรียนอยากไป 
  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: ผลงานนักเรียนใน
ระบบ KM 
 



๕.  ความสัมพันธ์กับชุมชน 

๕.๔  การให้บริการชุมชน 

  ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่
ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดตอ่ราชการกบัทาง
วิทยาลัยฯ ด้วยความเต็มใจ  ประสานงานติดต่อ
ฝ่ายงานต่างๆ ให้ส าเร็จ เช่น การบอกเส้นทางไป
ยังสถานที่ต่างๆ หรืออาคารต่างๆ หรือห้องน้ า  
การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ  
ในการประสานงานกับฝา่ยงานต่างๆ เป็นต้น 

  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: สังเกตพฤตกิรรม 

 

 



๕.  ความสัมพันธ์กับชุมชน 

๕.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัชุมชน 

  ข้าพเจ้าบูรณาการการเรียนการสอน   
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  
กับชุมชน  โดยให้นักเรียนใช้เวลาว่างไปศกึษาคน้คว้า
ทั้งจากสถานที่จริงและทางอินเตอร์เน็ต  จัดท าแผ่น
พับ แนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวในชุมชนในจังหวัด
เชียงรายที่นักเรียนอยากไป 

  หลักฐาน/แหล่งข้อมูล: ผลงานนักเรียนในระบบ KM 

 


