
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพรอ้ม

และพัฒนาอยา่งเขม้ของครผููช้ว่ยครัง้ที ่๗

โรงเรยีนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์

นางสาวอุน่เรอืน  นาเมอืงรกัษ์
ต าแหนง่ครผููช้่วย   กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

สังกัดส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต ๑



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - สกุล: นางสาวอุ่นเรือน  นาเมืองรักษ์
เกิดเมื่อ : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔
สัญชาติ : ไทย เชื้อชาต:ิ ไทย   ศาสนา: พุทธ
ภูมิล าเนา : อยู่บ้านเลขที ่๓๕๖ หมู่ที่ ๑ ต าบล บงเหนือ 
อ าเภอ สว่างแดนดิน  จังหวดั สกลนคร รหัสไปรษณยี์ ๔๗๑๑๐
ที่อยู่ปัจจบุนั : ๑๓๒๖ หมู่ที่ ๓ ซอย ด่านส าโรง ๓๘/๑ ต าบล ส าโรงเหนือ 
อ าเภอ เมือง จังหวดั สมุทรปราการ รหัสไปรษณยี์ ๑๐๒๗๐ 



ประวัติการศึกษา
ล าดับ ระดับการศกึษา/วุฒิ ปีการศึกษาทีจ่บ วิชาเอก/

หลักสตูร
สถานศกึษา

๑. ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๕๔๗ - โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
จ.สกลนคร

๒. มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๕๕๐ - โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
จ.สกลนคร

๓. มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๕๕๓ วิทย์-คณิต โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
จ.สกลนคร

๔. ปริญญาตรี ๒๕๕๘ ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จ.กรุงเทพมหานคร



ประวัตกิารท างาน

ล าดับ ปี พ.ศ. งาน สถานที่

๑. ๒๕๕๙- ปัจจุบัน บรรจุเข้ารับราชการ
เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
จ.สมุทรปราการ



หมวด ๑
การปฏิบัติตน



๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรบัขา้ราชการครู

๑.๑  วินยัในตนเอง 
- ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา
- เข้าสอนนักเรียนตรงเวลา 
- ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความเปน็ครู



กิจกรรมการเรียนการสอน



๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
- ไม่เคยขาดราชการ มาปฏิบัติหน้าที่ตามวนัเวลาราชการก าหนด 
- ไม่เคยปฏิบัติตนให้ผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู



๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู
- มีความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า และเพื่อนร่วมงานทุกคน
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ศษิย์โดยการเป็นผูน้ าที่ดี ช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู



ร่วมเดนิทางสง่ครพูิมจนัทร ์พิมศรี
วันที่ 10 พ.ค. 2561



ร่วมท าบญุผา้ป่าสามคัคี  วัดป่าบ่อทอง  จังหวดัสกลนคร
9 เม.ย.  2561



รดน ้าขอพรผูอ้าวโุส  จังหวดัสกลนคร
15  เม.ย.  2561



๑.๔ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
- มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ
- ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมจีิตสาธารณะมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทัง้สิ้น

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรบัขา้ราชการครู



๑.๕  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ  แบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ปฏิบัติราชการ

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังของผู้บังคับบัญชาและ
ทางราชการ

- การปฏิบัติตามค าส่ังต่างๆ
- ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศ

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรบัขา้ราชการครู



๒. มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพีครู

๒.๑ มาตรฐานวชิาชีพครู
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ คือ อายุไม่ต ่ากว่า ๒๐ ปี

บริบูรณ์  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา  และผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินการสอน

- ประพฤติปฏิบัตตินตามมาตรฐานวิชาชีพครู



๒.๒ จรรยาบรรณวชิาชพีครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพีครู  โดยมีความรัก 
ศรัทธาและความสื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดขีอง
องค์กร เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร ธ ารงและปกป้องวิชาชีพ พัฒนาองค์ความรู้
ในวิชาชีพ สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่ง ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวชิาชีพ

๒. มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพีครู



๓. เจตคตติอ่วชิาชพีครู

๓.๑ คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 
- ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและชื่อเสียงของครู เช่น 

ไม่น าความลับของทางราชการไปเปิดเผยในสถานที่ต่าง ๆ
- เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความรัก และศรัทธาใน

วิชาชีพครู พึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม



๓.๒ บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะของครูที่ดี
- มีหน้าที่ให้การศึกษาที่มคีุณภาพแก่นักเรียน โดยมีการวางแผนการจัดการ

เรียนการสอน เตรียมการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน ยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งไมล่ะทิ้งเด็ก

๓. เจตคตติอ่วชิาชพีครู



๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
- ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีการเข้าร่วมการ

ประชุม/การอบรมเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น

- ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์  ข่าวต่างๆ

๓. เจตคตติอ่วชิาชพีครู



ประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และสายชั้นในระดับมัธยมศึกษา



ศึกษาดูแหล่งความรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจ าลอง กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑



อบรม เรื่อง หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



๔. การพฒันาตนเอง
๔.๑ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

- พัฒนาตนเอง ศึกษาเพิ่มเติม เข้าร่วมการอบรมต่างๆ
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอในอินเตอร์เน็ต และ หนังสือพิมพ์ 

ข่าว วารสารต่างๆ
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอตลอดเวลา



อบรมการขบัเคลือ่น  PLC การสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างอาชพี เรื่อง  เรขาคณติ
วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรยีนหาดอมราอกัษรลกัษณ์วทิยา



อบรมสะเตม็ศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เรื่อง เลี้ยงขนฟใูหด้ดูี
วันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑



อบรมสะเตม็ศกึษา ระดบัประถมศกึษาตอนตน้ เรื่อง ตามลา่หาสมบตัิ
วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑



อบรม เรื่องการจดัการศกึษาผา่นดาวเทยีม รูปแบบใหม ่NEW DLTV 
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรยีนนาคดอีนุสรณ์



๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
- มีความยิ้มแย้มแจ่มใส
- เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน
- ยึดหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต โดยมั่นสวดมนต์และนั่งสมาธิท าจิตใจ 
ใหส้งบ เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี

๔. การพฒันาตนเอง



ร่วมกิจกรรมบุญทอดผ้าป่าโรงเรียน
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ร่วมเดินทางไปส่ง ครูพิมจันทร์ ที่จังหวัดนครนายก
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓และม.๖
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑



๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
- มุ่งมั่นในการท างาน โดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค    ที่เกิดขึ้น 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

เตรียมความพร้อม ต้อนรับการประชุมคณะผู้บริหาร
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

จัดท าซุ้มถ่ายรูปในงานปัจฉิมนิเทศ ม.๓และม.๖
วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑



๕. การพฒันาบุคลกิภาพ

๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
- พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรับความคิดของผู้อ่ืน พร้อม

ทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการครู โดยแต่งกาย
สะอาด สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ



๕.๒ การปรับตัว
- พยายามปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมนั้น และอยู่ใน

องค์กรได้อย่างมีความสุข โดยการสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่ในองค์กร

๕. การพฒันาบุคลกิภาพ



๖. การด ารงชวีติทีเ่หมาะสม

๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
- ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการกระท าแต่ความดี ทั้งกาย 

วาจา และใจ มั่นสวดมนต์ ท าสมาธิ ท าจิตใจให้สงบและ แผ่เมตตาอยู่เสมอๆ



การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิต

๖. การด ารงชวีติทีเ่หมาะสม



หมวด ๒
การปฏิบัติงาน



๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
- ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังรายปี เพื่อก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สาระการเรียนรู้และกิจกรรม
ต่างๆ

๑. การจดัการเรยีนรู้



๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
- มีการวัดผลประเมินผลทีห่ลากหลาย สอดคล้องกับกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้

๑. การจดัการเรยีนรู้



๑.๓ รายงานผลการเรียนรู้และการวิจัย

๑. การจดัการเรยีนรู้



๒. การพัฒนาผูเ้รยีน
๒.๑ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

- ให้นักเรียนนั่งสมาธิ พร้อมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในระหว่างนั่งสมาธิ 

- มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีด่ีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ตลอดเวลาที่จัด กิจกรรมการเรียนการสอน



๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน
- มีการจัดกิจกรรม เช่น นักเรียนจัดท ารายงานเป็นกลุ่มและนั่งเรียนเป็นกลุ่ม 

และน าเสนองานหน้าชั้นเรียน

๒. การพัฒนาผูเ้รยีน



๒.๓ การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

๒. การพัฒนาผูเ้รยีน



๒.๔ การปลูกฝังวินัยประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
- เน้นการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เสริมสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

๒. การพัฒนาผูเ้รยีน



๒.๕ การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของผู้เรียน
- สร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนยึดถือปฏิบัติ 

และสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยให้เกิดขึ้นกบัผู้เรียน

๒. การพัฒนาผูเ้รยีน



๒.๖ การจัดระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน

๒. การพัฒนาผูเ้รยีน



๓. การพัฒนาทางวชิาการ

๓.๑ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
- มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน



๓.๒ การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- ส ารวจแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งขึ้น ภูมิปัญญา เพื่อน ามาช่วย

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมชุมชน



๓.๓ การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวชิาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้  ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ใน
รูปแบบช่องทางต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างองค์กร

๓. การพัฒนาทางวชิาการ



๔. การพฒันาสถานศึกษา
๔.๑ งานบริหารทั่วไป

- มีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายจากงาน
บริหารทั่วไป การจัดเวที การจัดซุ้มในโอกาสต่างๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี



๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ
- ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยดูแลห้องสมุด

๔. การพฒันาสถานศึกษา



๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทุกกิจกรรม 

๔. การพฒันาสถานศึกษา

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เสือป่าแคมป์
วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เดินร่วมแห่เจ้าพ่อทับ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน เดินพาเลท
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐



ดูแลนกัเรยีน ปฐมนเิทศ  โครงการ  สร้างการรบัรูใ้หม ่สู่เปา้หมายชีวติ ม.1 และ ม.4
วันที่  14-15  พ.ค.  2561



ร่วมกจิกรรม ปัจฉมินเิทศ  ม.3 และ ม.6
วันที่  30  มีนาคม  2561



๕. ความสมัพนัธก์บัชมุชน

๕.๑ การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
- พยายามศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อน าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น



๕.๒ การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและ

ชุมชนที่จัดขึ้นเน่ืองในโอกาสวันส าคัญต่างๆร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

๕. ความสมัพนัธก์บัชมุชน



๕.๓ การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
-

๕. ความสมัพนัธก์บัชมุชน



๕.๔ การให้บริการชุมชน
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
- มีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนทีม่าติดต่อ

ราชการกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ

๕. ความสมัพนัธก์บัชมุชน



๕.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

๕. ความสมัพนัธก์บัชมุชน



ขอจบการน าเสนอ

ขอบคุณค่ะ


