
รายงานผลการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ชว่ย ครั้งที่ ๔

นางสาวฑัญญาชนก  จรัสกุณโฮง
ต าแหน่งครผูู้ช่วย กลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑



 ชื่อ-สกุล   นางสาวฑัญญาชนก  จรัสกุณโฮง
 เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕
 สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๙๙ ซ.บางนา-ตราด ๔๐ แขวง บางนา เขต บางนา กทม.
 บรรจุเข้ารับราชการ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลทั่วไป



ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา: โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

มัธยมศึกษา: โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ข้อมูลการปฏิบัติงาน
๑.การปฏิบัติหนาที่สอน
๑.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จ านวน ๑๑ ชั่วโมง/สัปดาห
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ จ านวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห
๑.๒ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห
๑.๓ กิจกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑.๔ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู จ านวน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห
๑.๕ ชมรม จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห
รวมทั้งสิ้นปฏิบัติงานสอนจ านวน ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์



ข้อมูลการปฏิบัติงาน
๒.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒.๒  เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายมัธยม
๒.๓  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด



หม

หมวดที่ ๑
การปฏิบัติตน



ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

๑.๑ วินัยในตนเอง
-ปฏิบัติหน้าที่การสอนที่ได้รับ
มอบหมาย
-ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับความเป็นครู

ปฐมนิเทศ นร.ม.๑และม.๔
๑๔-๑๕ พ.ค. ๖๑

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑
๑๓ พ.ค.๖๑



ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

๑.๒ วินัยและการรักษา
วินัยของทางราชการ
- มาปฏิบัติหน้าที่ ตามวันเวลา
ราชการก าหนด
- ไม่ปฏิบัติตนผิดวินัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ปฏิบัติหน้าที่รับสมัคร นร. เดือน มี.ค.-เม.ย.
ปฏิบัติหน้าที่เวรพูดหน้าเสาธง เดือน พ.ค.



ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

๑.๓ คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครู
- เคารพและนอบน้อมต่อครูผู้
อาวุโสกว่า
- มีน้ าใจไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
- มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์

- งานทอดผ้าป่า รร. ๔ มี.ค.๖๑
- กิจกรรมค่ายจิตอาสา ๑๕-๑๗ มี.ค.๖๑
- ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเตรียมขนมงานอบรม
STEM เดือน พ.ค.



ด้านท่ี ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

๑.๔ บทบาทหน้าที่ของ
ข้าราชการครูในฐานะเป็น
พลเมืองที่ดี
- มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ร่วมท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา

ร่วมท าบุญเดือน มี.ค. และ 
วันสงกรานต์ เดือน เม.ย.



ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการปฏิบัติราชการ
- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาและทางราชการ
- การปฏิบัติตามค าสั่งของทางราชการและสถานศึกษา

ปฐมนิเทศ นร. ม.๑ และ ม. ๔ 
๑๔ - ๑๕ พ.ค. ๖๑ อบรม new DLTV ๙ พ.ค. ๖๑



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู
- มีใบอนุญาตประกอบการสอน ที่ออกโดยคุรุสภา
- ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู

พิธีมอบประกาศนียบัตร ๓๐ มี.ค.๖๑



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒.๒ จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความ
ซื่อสัตยส์ุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรเพ่ือรักษาชื่อเสียงของตนเอง
และองค์กร

จัดท าซองผ้าป่า รร. เดือน ก.พ.๖๑

ท ำหน้ำที่แจกอำหำรว่ำงอบรมSTEM
เดือน พ.ค. ๖๑

ปฐมนิเทศ ม.๑และ ม.๔



๓. เจตคติต่อวิชาชพีครู
๓.๑ คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู
- ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและชื่อเสียงของครู เช่น
ไม่น าความลับของทางราชการไปเปิดเผยในสถานที่ต่างๆ
- เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์

ท าความสะอาดห้องเรียนก่อนเปิดเทอม เดือน พ.ค.๖๑ พิธีมอบประกาศนียบัตร ๓๐ มี.ค.๖๑



๓. เจตคติต่อวิชาชพีครู
๓.๒ บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในฐานะเป็นครูที่ดี
- มีหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน 
โดยการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน
และยึดนักเรียนเป็นส าคัญ
- เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม การแต่งกาย และมารยาท รวมไปถึง
การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้และคุณธรรม

แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ม.๓ เทอม ๑/๖๑

ทอดผ้าป่า รร. ๔ มี.ค.๖๑

ร่วมท าบุญค่ายจิตอาสา 
๑๕-๑๗ ม.ีค. ๖๑



๓. เจตคติต่อวิชาชพีครู
๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
- ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู โดยมีการเข้าร่วมการประชุม/การ
อบรมเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
เพื่อนน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น
- ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและ youtube เข้ามาช่วย
สอน ประชุม PLC การจัดท าโครงสร้าง

หลักสูตรฯ ปี ๖๑ ๒-๓ เม.ย.๖๑

การใช้สื่อจาก youtue
ช่วยสอน



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การใฝ่รู้ใฝเ่รียน
- เข้าร่วมอบรมคูปองครู
- รับรู้ข่าวสารจากช่องทางOnline



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
- มีความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส
- เป็นมิตรกับทุกคน สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข

ปฐมนิเทศ ม.๑และม.๔
๑๔-๑๕ พ.ค. ๖๑



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
- มุ่งม่ันในการท างาน โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้

เตรียมความพร้อมอบรมครูสะเต็ม ม.ต้น ๑๙ ม.ค. ๖๑ จัดท าใบ ปพ.๑ ๑๙ ม.ีค.๖๑



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนา
บุคลิกภาพ
- แต่งกายสะอาด สุภาพ
เรียบร้อยและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
มีกิริยามารยาทและการ
แสดงทางกายวาจาทีสุ่ภาพ

๒๙ พ.ค.๖๑ 
ท าบุญวันวสิาขบูชา 

ทอดผ้าป่า รร. ๔ มี.ค.๖๑

ใส่ชุดข้าราชการทุกวันจันทร์



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว
- พยายามปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสม และอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข โดยการสังเกตและ
สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร

ลงทะเบียนพิธีมอบประกาศนียบัตร 
๓๐ มี.ค.๖๑

ร่วมจัดอาหารว่าง วันที่ ๑ ก.พ.๖๑ พิธีมอบประกาศนียบัตร ๓๐ ม.ีค.๖๑



๖. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๑ การประพฤติตนตาม
หลักศาสนา
-ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสั่งสอนของ
ศาสนาพุทธ ด้วยการประพฤติดี ประพฤติ
ชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ
-ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เข้าวัด 
ท าบุญ ท าทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ และ
สวดมนต์

เดือนมีนาคม ๖๑

ท าบุญวันวิสาขบูชา
๒๙ พ.ค. ๖๑



๖. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๒ การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
- ใช้จ่ายที่ประหยัด รู้จักอดออม ใช้ชีวิตตนเองอย่างพอเพียง



หมวดที่ ๒ 
การปฏิบัติงาน



๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
- ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี เพื่อก าหนดเป็น
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ประชุมท าโครงสร้างหลักสูตร  ๒-๓ เม.ย. ๖๑



๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
- จัดท าแผนการเรียนรู้และน าแผนไปจัดกิจกรรมที่

หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มี
การวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับ
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

การสอนภาษาไทย ม.๓
เดือน พ.ค.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้
เดือน พ.ค.



๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๓ การวิจัยและแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียน
-จัดท าวิจัยในชั้นเรียนหลังจาก สอน
นักเรียนในแต่ละแผนการเรียน เพ่ือ
รับทราบปัญหาและหาแนวทาง ในการ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนต่อไป



๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๔ รายงานผล
การเรียนรู้
- จัดท าผลการเรียน
ของนักเรียน
รายบุคคล และ
ระดับชั้นเรียนที่สอน



๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผูเ้รียน 
- ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรมวันศุกร์ เราสุขใจ
- ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระหว่างที่จัดการเรียนการสอน

ปลูกฝังการมีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน 
ค่ายจิตอาสา ๑๔-๑๕ มี.ค.๖๑ กิจกรรมวนัศกุร์เราสขุใจ พ.ค. ๖๑



๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ของผู้เรียน
- มีการจัดกิจกรรม เช่น นักเรียน
จัดท ารายงานเป็นกลุ่มและนั่งเรียน
เป็นกลุ่ม และน าเสนองานหน้าชั้น
เรียน
- พัฒนาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลต่างๆ

การสอนภาษาไทย ม.๕
เดือน พ.ค.๖๑



๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๓ การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น

ฝึกสอนการอ่านเพ่ิมเติมเนื่องจากการ
พัฒนาการอ่านช้า(เด็กพิเศษ) 



๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๔ การปลูกฝังวินัย
ประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
- เน้นการสร้างระเบียบวินัยให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เสริมสร้างความเป็น
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

การเลือกหวัหน้าห้อง ม.๕
เดือน พ.ค. ๖๑



๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๕ การสร้างค่านิยมที่ดี
งามและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทยของ
ผู้เรียน
- สร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนยึดถือ
ปฏิบัติ และสร้างความภูมิใจใน
ความเป็นไทยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

การแต่งชุดไทยทุกวันศุกร์
กิจกรรมวันวิสาขบชูา



๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๖ การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- การติดตามรายงานการมา
เรียนในแต่ละวันดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนตามสภาพจริง
- ให้ค าปรึกษาส าหรับนักเรียน
ที่มีปัญหา



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๑ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้
-จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๒ การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
- ส ารวจแหล่งเรียนรู้บริเวณสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๓ การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ในรูปแบบช่องทางต่างๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างองค์กร



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ งานบริหารทั่วไป
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่ เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี

ปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔
๑๔-๑๕ พ.ค. ๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตร 
๓๐ มี.ค. ๖๑

ประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศ 
ม.๑และ  ม.๔ เม.ย. ๖๑



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององค์กร โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนางานวิชาการให้ดียิ่งขึ้น 

จัดเตรียมเอกสารช้ันเรียน ตรวจรับหนังสือเรียน



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายและช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆเช่น 
กิจกรรมค่ายจิตอาสา ประชุมผู้ปกครอง ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ฯลฯ 

ค่ายจิตอาสา ๑๕-๑๗ ม.ีค.๖๑
ประชุมผู้ปกครอง ๑๓ พ.ค.๖๑

ผ้าป่า รร.
๔ม.ีค.๖๑



๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
๕.๑ การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
-ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อ น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น สร้างค่านิยมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของชุมชนที่อยู่
อาศัย

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เดือน พ.ค.๖๑



๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
๕.๒ การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนที่จัดขึ้น
เนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ทอดผ้าป่า รร. ๔ มี.ค. ๖๑



๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
๕.๓ การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
-ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมกันพูดคุยแนวถึงแนวทางการด าเนินการพัฒนาแนวทางใน
การเพิ่มศักยภาพสู่นักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ๑๓ พ.ค.๖๑



๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
๕.๔ การให้บริการชุมชน
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียน
ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ

ประชุมผู้ปกครอง ๑๓ พ.ค.๖๑ รับสมัคร นร. มี.ค.๖๑



๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
๕.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
- รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองในเรื่องต่างๆที่ ผู้ปกครองน าเสนอกับ
ทางโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ๑๓ พ.ค.๖๑



จบการน าเสนอ
ขอบคุณค่ะ


