
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
การเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม 
ครูผู้ช่วย คร้ังที ่4 

นางสาวปวติรา  เกษมสขุ 

ต าแหน่งครูผูช่้วย กลุม่สาระศิลปะ 

โรงเรยีนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ ์



ช่ือ  นางสาวปวติรา ช่ือสกลุ เกษมสุข 
สัญชาต ิไทย เช้ือชาต ิ ไทย ศาสนา  พุทธ 

เกดิวนัที ่ 3    พฤษภาคม   พ.ศ. 2537  
ภูมลิ าเนา  บ้านเลขที ่ 32  หมู่ที ่ 7  

ต าบลโคกพุทรา อ าเภอโพธ์ิทอง  จงัหวดัอ่างทอง    
รหัสไปรษณีย์  14120  
โทรศัพท์  098-5329194 



ประถมศกึษา : โรงเรียนวดัจนัทราราม(บา้นชา้ง) 

มัธยมศกึษา : โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณ”ี (สายวทิย-์คณติ) 

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศกึษา(ดนตรีไทย) 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

ประวัตกิารศกึษา 



ประวัตกิารท างาน 

ล าดับ ปี พ.ศ. งาน สถานท่ี 

1 2560 บรรจุเขา้รับราชการเม่ือ 8 พ.ค. 
พ.ศ. 2560 ต  าแหน่งครูผูช่้วย 

โรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถมัภ ์จ.
สมุทรปราการ 



หมวด 1  
การปฏิบัติตน 



1.วินยั คุณธรรม จริยธรรมส ำหรบัครู 

1.1 วินัยในตนเอง  

ปฏิบัติตนตำมระเบยีบ แบบแผน ข้อบังคับ  

12/03/2561 



ปฏิบัติหน้ำทีก่ำรสอนทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

19/02/2561 



ปฏิบัติตนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมกบัควำมเปน็คร ู

12/03/2561 



1.2 วินัยและกำรรกัษำวนิัยทำงรำชกำร  

- ปฏิบัติงำนไดต้รงต่อเวลำ ตำมวนัเวลำรำชกำรก ำหนด  

- รักษำวนิยัทีเ่ปน็ข้อห้ำมและข้อปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัดอยู่เสมอ 

- ไม่เคยปฏิบตัิตนใหผ้ดิวินยัและจรรยำบรรณวชิำชพีครู 

10/04/2561 



1.3 คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับขำ้รำชกำรคร ู 

 - รักและเมตตำตอ่ศษิย ์โดยให้ควำมรกั เอำใจใสช่ว่ยเหลือสง่เสรมิให้

ก ำลังใจแกศ่ษิย ์

- อบรม สั่งสอน ฝึกฝน ทักษะและนสิยัทีถ่กูต้องดงีำมให้แกศ่ษิยอ์ยำ่ง

เต็มควำมสำมำรถ 

- ประพฤต ิปฏิบัติตนเป็นแบบอยำ่งทีด่แีกศ่ษิย ์

- มคีวำมรกัและศรทัธำในอำชพีคร ู



04/03/2561 30/03/2561 

03/03/2561 

รักและเมตตำ ให้ควำมรกั เอำใจใสช่่วยเหลอื

ส่งเสรมิใหก้ ำลงัใจแกศ่ษิย ์

21/03/2561 



ประพฤต ิปฏิบัติตนเปน็แบบอย่ำงที่ด ี30/03/2561 



1.4 บทบำทหนำ้ที่ของข้ำรำชกำรในฐำนะเปน็พลเมอืงทีด่ ี  

- มีควำมจงรกัภกัด ีต่อสถำบนัชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย ์ 

- ประพฤติตนให้เปน็สมำชกิทีด่ขีองสงัคมและมจีติสำธำรณะมคีวำม

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

16/02/2561 03/05/2561 
12/03/2561 

เข้ำวดัท ำบญุท ำนบุ ำรงุศำสนำ 
ส่งเสรมิกจิกำรของลกูเสอื 



02/03/2561 

29/03/2561 

30/03/2561 

ประพฤตตินใหเ้ปน็สมำชิกทีด่ขีองสงัคมและมจีติสำธำรณะชว่ยเหลอืงำนของโรงเรยีน 

08/05/2561 

08/05/2561 



1.5 กำรปฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบยีบแบบแผน หลักเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัริำชกำร  
 

- ปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งของผูบ้งัคบับญัชำและ

ทำงรำชกำร 

- กำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่ต่ำงๆของทำงรำชกำรและสถำนศกึษำ 

- ปฏิบัติตนตำมกฎหมำยของประเทศ 

 



ค ำส่ังงำนปัจฉิมนิเทศ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

ค ำส่ังแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำง
กำรรับรู้ใหม่  สู่เป้ำหมำยชีวิต  นักเรียนชัน้ ม.1 

และ ม.4 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 

ค ำส่ังทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ 
ประจ ำปี256 



2.มำตรฐำนวชิำชพีและจรรยำบรรณ 

- ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนวิชำชพีครู 

- มุ่งมั่นพฒันำผู้เรยีนใหเ้ต็มตำมศกัยภำพ 

- มีใบอนญุำตประกอบวิชำชพีครู 

 

2.1 มำตรฐำนวิชำชพีคร ู 



 
22/02/2561 

มุ่งม่ันพัฒนำผู้เรียนให้เตม็ตำมศักยภำพ 
03/03/2561 

 

04/03/2561 
มุ่งม่ันพัฒนำผู้เรียนให้เตม็ตำมศักยภำพ 

24/03/2561 



2.2 จรรยำบรรณวิชำชพีคร ู 

- รักและศรทัธำตอ่วชิำชพี ประกอบวชิำชพีนีด้ว้ยควำมรกั  

เห็นว่ำอำชพีครูเปน็อำชพีทีม่ีคณุคำ่ มีประโยชนต์่อประเทศชำต ิ 

- พัฒนำตนเอง ด้วยกำรศกึษำ ค้นคว้ำ สร้ำงควำมรู้และเผยแพร่

ควำมรู้ 

เข้ำอบรม new DLTV   

02/04/2561 09/05/2561 

กำรท ำPLC 



3. เจตคตติอ่วชิำชพีคร ู

 

- เห็นคุณคำ่และควำมส ำคัญของกำรเปน็ครูทีด่เีสมอ 

- ไม่สร้ำงควำมเสือ่มเสยีให้แกท่ำงรำชกำรและชือ่เสยีงของคร ู

เช่น ไม่น ำควำมลบัของทำงรำชกำรไปเปดิเผยในสถำนทีต่่ำงๆ 

 

3.1 คุณค่ำและควำมส ำคญัของวิชำชพีครู  

ประชุมครูระดับมัธยม 23/03/2561 

ทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ 
04/03/2561 



3.2 บทบำทหน้ำทีข่องตนในฐำนะของครูทีด่ ี 

- จัดกำรเรยีนกำรสอนทีม่คีุณภำพแกน่กัเรียน โดยมกีำรวำงแผนกำร

จัดกำรเรยีนกำรสอนและจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรียนเขำ้ใจใน

บทเรยีน 

- เป็นต้นแบบทีด่ใีหแ้กน่กัเรยีน มีคุณธรรม จริยธรรม กำรแต่งกำย 

และมำรยำท 

- อบรมสัง่สอนศษิยใ์หม้คีวำมรู้และคณุธรรม 



15/11/2560 

จัดกำรเรยีนกำรสอน 

ที่มีคุณภำพแกน่กัเรยีน 

(05/03/2561)  

จัดกำรเรยีนกำรสอน 

ที่มีคุณภำพแกน่กัเรยีน 

(12/03/2561)  

เป็นตน้แบบทีด่ใีหแ้ก่นกัเรยีน

30/03/2561 

จัดกำรเรยีนกำรสอน 

ที่มีคุณภำพแกน่กัเรยีน 

(05/03/2561)  



3.3 กำรวำงแผนเพือ่พฒันำควำมกำ้วหนำ้ในวิชำชพีครู 

- กำรเข้ำร้่วมกำรประชมุ/กำรอบรมเกีย่วกบัควำมรูท้ีเ่กีย่วข้องกบั

กำรศกึษำ เพื่อน ำมำพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอน ให้ดียิง่ขึ้น  

- ศึกษำหำควำมรูใ้ห้ม่ๆ ้แ้้ละพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

กำรประชุมPLCกลุ่มสำระ 02/04/2561 

ประชุมวำงแผนกำรจัดงำนสร้ำงกำรรับรู้ใหม่   
สู่เป้ำหมำยชีวิต 03/04/2561 

กำรอบรมNewDLTV09/05/2561 



4. กำรพัฒนำตนเอง 

4.1 กำรใฝรู่้ใฝเ่รยีน 

- ใฝ่หำควำมรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

- ศึกษำคน้คว้ำข้อมลูเพือ่เพิม่ควำมรูใ้หก้บัตนเองและ 

ใช้เวลำวำ่งใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
15/02/2561 ใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเอง25/02/2561 ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์25/04/2561 



4.2 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 

 

- มีควำมรำ่เริง ยิ้มแยม้แจม่ใส 

- เป็นมติรกบัทกุคน สำมำรถร่วมงำนกบัผู้อืน่ไดอ้ยำ่งมคีวำมสขุ 



มีควำมรำ่เรงิ ยิ้มแย้มแจม่ใสเปน็มติรกบัทุกคน 

สำมำรถรว่มงำนกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยำ่งมคีวำมสขุ 

24/03/2561 



4.3 กำรสรำ้งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

 
- มุ่งมั่นในกำรท ำงำนเพือ่ใหบ้รรลตุำมวตัถปุระสงค์ของสถำนศกึษำ

ทุกกจิกรรม 

มุ่งมัน่ในการท างาน 10/04/2561 จัดตกแต่งสถานที่ในกจิกรรมต่างๆ29/03/2561 ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
04/03/2561 



5. กำรพัฒนำบคุลิกภำพ 

 

- แต่งกำยสะอำด สุภำพเรียบรอ้ย เหมำะสมกบักำลเทศะ 

- มีควำมออ่นน้อมถอ่มตน มีกิริยำมำรยำทและกำรแสดงทำงกำย 

วำจำทีส่ภุำพ 

 

5.1 กำรพฒันำบคุลกิภำพ  

กจิกรรมวนัศุกร์เราสุขใจ 
16/02/2561 

ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
04/03/2561 

แต่งกำยสะอำด 
สุภำพเรียบร้อย 
13/02/2561 



5.2 กำรปรบัตวั  

-  ตลอดระยะเวลำกำรปฏิบตัิงำน สำมำรถปรบัตวัเข้ำกบั

สภำพแวดลอ้มทีด่ ีและอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยำ่งมีควำมสขุ 

01/03//2561 29/03/2561 24/03/2561 15/02/2561 



6.กำรด ำรงชีวิตที่เหมำะสม 

6.1 กำรประพฤติตนตำมหลกัศำสนำ  

- ปฏิบัติตนตำมหลกัธรรมค ำสัง่สอนของศำสนำพทุธ ด้วยกำร

ประพฤตดิ ีประพฤตชิอบ ด้วยกำย วำจำ ใจ  

- ปฏิบัติตนเปน็พทุธศำสนิกชนทีด่ ีเข้ำวัด ท ำบุญ ท ำทำน รักษำศลี 

ฟังเทศน ์และสวดมนต์ 



ปฏิบัติตนเป็นพุทธศำสนกิชนทีด่ ี

14/04/2561 01/05/2561 



6.2 กำรด ำเนนิชวีิตตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ใช้ชวีิตแบบเรียบง่ำย ยึดหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็

แนวทำงในกำรด ำเนนิชวีิต 

-  มีกำรใชจ้ำ่ยทีป่ระหยดั รู้จักอดออม 

30/04/2561 20/04/2561 



หมวด 2  
การปฏิบัติงาน 



1. กำรจดักำรเรยีนรู้ 

1.1 กำรวิเครำะหม์ำตรฐำนกำรจดักำรเรียนรู ้และสำระกำรเรียนรู ้ 

- มีกำรศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรูช้ว่งชัน้ สำระกำรเรียนรู้ชว่งชัน้  

ผลกำรเรยีนรูท้ี่คำดหวงัรำยป ีเพื่อก ำหนดเปน็จดุประสงค์กำรเรียนรู ้

เนื้อหำ สำระกำรเรยีนรู้และกจิกรรมตำ่งๆ 

 

กำรศกึษำมำตรฐำนกำรเรยีนรูช้ว่งชั้น  

สำระกำรเรยีนรูช้่วงชั้น  

 



1.2 กำรออกแบบกำรจดักำรเรยีนรู้ 

- จัดกิจกรรมกำรเรยีนรูต้ำมแผนกำรจดักำรเรียนรูท้ีห่ลำกหลำย

สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ำรเรียนรู ้สำระกำรเรียนรู ้ 

- วัดผลประเมนิผลทีห่ลำกหลำย สอดคลอ้งกบักจิกรรมกำรเรยีนรู้ตำม

แผนจัดกำรเรยีนรู้ 

 



1.3 กำรวจิยัและแกป้ญัหำและพฒันำผูเ้รียน 

- มกีำรบนัทกึหลงักำรสอนนกัเรียนในแตล่ะแผนกำรเรยีน เพื่อ

รับทรำบปญัหำ และหำแนวทำงในกำรแกไ้ขปญัหำผูเ้รียนตอ่ไป 
 

กำรบันทกึหลังกำรสอน  



1.4 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ 

-  มีกำรจดัท ำผลกำรเรยีนของนกัเรยีนรำยบุคคล และระดบัชัน้เรยีน

ทีส่อน 

ผลกำรเรียน ปพ.5  และคะแนนสะสม 



2.  กำรพฒันำผูเ้รยีน 

2.1 กำรปลกูฝงัคณุธรรม จริยธรรมใหแ้กผู่เ้รียน    

- มีกำรสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรยีนอยำ่งสม่ ำเสมอ 

และประพฤตตินเปน็แบบอยำ่งทีด่ใีห้กบัผู้เรยีน 

21/02/2561 19/02/2561 



2.2 กำรพฒันำทกัษะชวีิต สุขภำพกำย และสขุภำพจติของผู้เรยีน 

- มีกำรจดักจิกรรมพฒันำทกัษะฝกึกำรท ำงำนเปน็กลุม่ 

- พัฒนำให้ผู้เร้ียนมคีวำมสขุในกำรเรยีน 

- พัฒนำทกัษะดำ้นกำรปฏบิัตเิครื่องดนตร ี

พัฒนำทกัษะด้ำนดนตรี16/06/2561 
ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 19/03/2561 



2.3 กำรพฒันำผูเ้รยีนทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ 

- จัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนใหเ้หมำะสมกบัผูเ้รียน  

เพื่อใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนทีด่ขีึ้น  

- จัดกิจกรรมกำรเรยีนรูเ้ปน็รำยบคุคล โดยสอนเสริมหลงัเลกิเรยีน

ส ำหรบันกัเรียนทีม่คีวำมสนใจ 

กำรพัฒนำทกัษะให้นักเรียนเพิ่มเตมิ
ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมสนใจ 

03/03/2561 
05/05/2561 

05/05/2561 



2.4 กำรปลกูฝงัวนิยัประชำธปิไตยใหแ้กผู่้เรยีน 

- มีกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้ทีส่ง่เสริมประชำธปิไตยภำยใน

ห้องเรยีน  

- มีกำรร่วมกจิกรรมสง่เสรมิประชำธปิไตยภำยในสถำนศกึษำ 



2.5 กำรสร้ำงคำ่นยิมทีด่งีำมและควำมภำคภมูใิจในควำมเปน็คนไทยของ

ผู้เรียน 

- ร่วมส่งเสริม และอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรมไทย 

 

เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรอนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรมไทย04/03/2561 

แต่งกำยด้วยชุดไทยในโอกำสและงำน
ส ำคัญต่ำงๆของโรงเรียน04/03/2561 



2.6 กำรจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน 

- เช็คเวลำกำรมำเรยีนและแจ้งตดิตำมใน Lineกลุม่ผูป้กครอง 01/03/2561 

 

01/03/2561 



3. กำรพฒันำควำมสำมำรถทำงดำ้นวชิำกำร 

 3.1 กำรพฒันำสือ่ นวัตกรรมในกำรจดักำรเรียนรู ้ 

- จัดท ำสือ่กำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำยเพือ่ใหผู้้เรยีนเกดิกำรเรยีนรู้สงูสดุ 

และน ำเทคโนโลยตี่ำงๆมำใชใ้นกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

ส่ือที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน  



3.2 กำรพฒันำแหลง่เรียนรูแ้ละภมูปิญัญำทอ้งถิ่น  

-พัฒนำแหลง่เรยีนรูบ้ริเ้วณสถำนศกึษำทีจ่ดัตัง้ขึ้น เพื่อกำร

พัฒนำกำรจดักจิกรรมกำรเรียนกำรสอนของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบั

ควำมต้องกำรและสภำพแวดลอ้ม 

 

ศกึษำแหล่งเรียนรูในสถำนศกึษำ 04/04/2561 



3.3 กำรใชแ้ละสรำ้งเครือข่ำยวิชำกำร 

-กำรแลกเปลีย่นเรียนรูจ้ำกบคุคลในแวดวงครู 

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกบุคคลในแวดวงครู 



4. กำรพัฒนำสถำนศกึษำ 

4.1 งำนบริหำรทัว่ไป  

- มีควำมกระตอืรือร้นในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกงำน

บริหำรทัว่ไป เพื่อใหง้ำนส ำเรจ็ลุลว่งไปไดด้ว้ยดี 

ทำสีห้องเรียนอนุบำล
26/01/2561 

จัดสถำนที่ในกิจกรรมต่ำงๆ 
17/03/2561 



4.2 งำนสนบัสนนุวิชำกำร  

- เข้ำรว่มกจิกรรมทำงวชิำกำรขององคก์ร โดยปฏบิตังิำนในหน้ำทีท่ี่

ได้รบัมอบหมำยใหส้ ำเรจ็และทนัเวลำตำมทีก่ ำหนด 

กำรท ำ PLC 03/03/2561  คุมสอบปลำยภำค 05/03/2561 



4.3 โครงกำรหรอืกจิกรรมพฒันำสถำนศกึษำ  

- เข้ำร่วมกจิกรรมของสถำนศกึษำทกุกจิกรรม 

อบรม STEM 21/03/2561 ผ้ำป่ำเพื่อกำรศกึษำ 04/03/2561 



5. ควำมสมัพนัธก์บัชมุชน 

5.1 กำรศึกษำเกี่ยวกบัชมุชน  

- พยำยำมศกึษำชวีติควำมเปน็อยูข่องชมุชน เพื่อน ำไปใชใ้นกำรจดักิจกรรม

กำรเรียนกำรสอนให้สอดคลอ้งกับท้องถิน่  

แห่กลองยำวงำนบวช 
24/03/2561 



- กำรประชมุผูป้กครองและเครอืขำ่ยผูป้กครอง 

- กำรมีส่วนรว่มในกิจกรรมของชมุชน 

 

5.2 กำรให้ควำมร่วมมอืกับผูป้กครองและชมุชน 

แห่กลองยำวงำนบวช 
24/03/2561 



5.3 กำรน ำชมุชนเข้ำมำมสีว่นรว่มในกำรจดักำรเรยีนรู้ 

- กำรน ำชุมชนเขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ 

ผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ 04/03/2561 



5.5 กำรแลกเปลีย่นเรียนรูก้บัชมุชน  

5.4  กำรให้บรกิำรชมุชน   

- เข้ำร่วมกจิกรรมของชมุชนตำมที่

ได้รับมอบหมำย 

- รับฟังควำมคิดเห็นของผูป้กครองในเรื่องต่ำงๆ 

ที่ผู้ปกครองน ำเสนอกบัทำงโรงเรยีน  

แห่กลองยำว ณ วัดผ่องพลอย24/03/2561 



“รักโรงเรียนเหมอืนบ้าน 
รักงานเหมอืนชวีติ 
รักศิษย์เหมอืนลกูหลาน” 

ขอบคุณค่ะ 


