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หมวด 1 

การปฏิบัติตน



1.วินยั คุณธรรม จริยธรรมส าหรบัครู

1.1 วินัยในตนเอง 

- ปฏิบัติตนตามระเบยีบ แบบแผน ข้อบังคบั

- ปฏิบัติหนา้ทีก่ารสอนที่ไดร้ับมอบหมาย

- ปฏิบัติตนไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมกับความเป็นครู



การปฏบิัตหิน้าที่การสอน
16/11/2560

การปฏบิัตหิน้าที่การสอน
25/01/2561

การปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี
25/01/2561

การปฏบิัตตินตามระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ
(กิจกรรมวันครู)

16/01/2561



1.2 วินัยและการรกัษาวนิัยทาง

ราชการ 
- ปฏิบัติงานไดต้รงตอ่เวลา ตามวนัเวลาราชการก าหนด 

- รักษาวนิยัทีเ่ป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดัอยู่

เสมอ

- ไม่เคยปฏบิัตตินใหผ้ดิวนิยัและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

การประชุมประจ าเดือน
13/02/2561

ปฏบิัตเิวรประจ าวันตามวัน
และเวลาที่ก าหนด

13/02/2561



1.3 คุณธรรม จริยธรรมส าหรบัข้าราชการ

ครู - รักและเมตตาตอ่ศษิย ์โดยใหค้วามรัก เอาใจใสช่ว่ยเหลอื

ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแกศ่ษิย์

- อบรม สั่งสอน ฝึกฝน ทักษะและนสิยัทีถ่กูตอ้งดงีามใหแ้ก่

ศิษย์อยา่งเตม็ความสามารถ

- ประพฤต ิปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ศษิย์

- มีความรักและศรัทธาในอาชพีครู



ท าความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
04/12/2560

ท าความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
05/12/2560

งานเลีย้งปีใหม่ชมรมดนตรีไทย
09/01/2561

งานเลีย้งปีใหม่ม.1/1
25/12/2560



1.4 บทบาทหน้าทีข่องขา้ราชการในฐานะเปน็พลเมืองทีด่ ี 

- มีความจงรักภักด ีต่อสถาบันชาต ิศาสนา และ

พระมหากษตัรยิ์ 

- ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตย โดยมี

พระมหากษตัรยิ์เป็นประมขุ 

- ประพฤตตินใหเ้ป็นสมาชิกทีด่ขีองสงัคมและมจีิตสาธารณะ

มีความรับผดิชอบตอ่สงัคม



พธีิเปิดกองลูกเสือ
05/02/2561

พธีิปิดกองลูกเสือ
07/02/2561

ประพฤตตินให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

31/01/2561

กิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ
01/19/2561



1.5 การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑแ์ละวิธี

ปฏิบัติราชการ 

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ค าสัง่ของ

ผู้บังคบับญัชาและทางราชการ

- การปฏิบัตติามค าสัง่ตา่งๆของทางราชการและสถานศึกษา

- ปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศ

19/09/60



ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัด
สอบ o-net ปีการศกึษา 2560

ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน

ค าส่ัง แต่งตัง้คณะด าเนินงานกิจกรรมวัน
เดก็แห่งชาติ



2.มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ

- ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวชิาชีพครู

- มุ่งมั่นพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตามศักยภาพ

- มีใบอนญุาตประกอบวชิาชีพครู

2.1 มาตรฐานวชิาชีพครู 



25/01/2561
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ

15/01/2561

14/11/2560
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ

งานศลิปหตัถกรรมนักเรียนระดับเขตพืน้ที่การศกึษา
10/11/2560



2.2 จรรยาบรรณวชิาชีพคร ู

- รักและศรัทธาตอ่วชิาชีพ ประกอบวชิาชีพนีด้ว้ยความรัก 

เห็นว่าอาชพีครูเป็นอาชีพที่มคีณุคา่ มีประโยชน์ตอ่

ประเทศชาต ิ

- พัฒนาตนเอง ด้วยการศกึษา ค้นควา้ สร้างความรูแ้ละ

เผยแพรค่วามรู้

ประกอบวิชาชีพนีด้้วยความรัก 
11/01/2560

รักและศรัทธาต่อวิชาชีพ 20/11/2560



3. เจตคตติอ่วชิาชพี

ครู

- เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเปน็ครทูีด่ีเสมอ

- ไม่สรา้งความเสื่อมเสียใหแ้กท่างราชการและชื่อเสียงของคร ู

เช่น ไม่น าความลับของทางราชการไปเปดิเผยในสถานทีต่า่งๆ

3.1 คุณคา่และความส าคญัของวชิาชีพครู 

กิจกรรมวันเดก็ 14/01/2561

การแข่งขันกีฬาภายใน 01/12/2560



3.2 บทบาทหนา้ทีข่องตนในฐานะของครูทีด่ ี

- จัดการเรยีนการสอนที่มีคณุภาพแก่นกัเรยีน โดยมีการวาง

แผนการจดัการเรียนการสอนและจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิให้

นักเรียนเขา้ใจในบทเรียน

- เป็นต้นแบบทีด่ใีหแ้ก่นกัเรยีน มีคุณธรรม จริยธรรม การ

แต่งกาย และมารยาท

- อบรมสัง่สอนศษิย์ใหม้ีความรูแ้ละคณุธรรม



07/12/2560

14/11/2560 15/11/2560

25/01/2561จัดการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพแก่

นักเรียน 



3.3 การวางแผนเพือ่พฒันาความก้าวหนา้ในวชิาชีพ

ครู- การเขา้ร้่วมการประชมุ/การอบรมเกี่ยวกับความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อน ามาพฒันาการจัดการเรียนการ

สอน ให้ดยีิ่งขึน้ 

- ศึกษาหาความรูใ้ห้ม่ๆ แ้้้ละพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

ประชุมพูดคุยกับท่านผู้อ านวยการ 19/01/2561การประชุมครูมัธยม23/01/2561



4. การพฒันาตนเอง

4.1 การใฝรู่้ใฝ่

เรียน- ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ

- ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเพือ่เพิม่ความรู้ใหก้ับตนเองและ

ใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

ประชุมแรกเปล่ียนภายในกลุ่มสาระ
07/12/2560

ใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองและ
นักเรียน17/01/2561



4.2 ความฉลาดทางอารมณ์

- มีความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส

- เป็นมิตรกับทกุคน สามารถร่วมงานกบัผู้อืน่ไดอ้ยา่งมี

ความสขุ



เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี06/02/2561 ท าซองผ้าป่า12/02/2561

งานปีใหม่โรงเรียน29/01/2561 ปีใหม่สายชัน้ม.1 26/01/2561



4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ์

- มุ่งมั่นในการท างานเพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์อง

สถานศกึษาทกุกจิกรรม

จัดกิจกรรมวันเดก็ 12/01/2561 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 01/12/2560
จัดตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ

18/11/2560



5. การพฒันาบคุลิกภาพ

- แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ

- มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีกิริยามารยาทและการแสดงทาง

กาย วาจาทีส่ภุาพ

5.1 การพฒันาบคุลกิภาพ 

แต่งกายสะอาด 
สุภาพเรียบร้อย 

16/11/2560

กิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ
17/11/2560

งานเลีย้งปีใหม่บุคลากร
29/01/2561



5.2 การปรับตวั 

- ตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิาน สามารถปรบัตวัเขา้กับ

สภาพแวดลอ้มทีด่ ีและอยูร่่วมกับผู้อืน่ไดอ้ย่างมคีวามสขุ

กิจกรรมวันเดก็12/01/2561 แข่งขันกีฬาภายใน 01/12/2560 กิจกรรมวันปีใหม่ 29/01/2561



6.การด ารงชีวติที่

เหมาะสม6.1 การประพฤตตินตามหลกัศาสนา 

- ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมค าสัง่สอนของศาสนาพทุธ ด้วย

การประพฤตดิ ีประพฤตชิอบ ด้วยกาย วาจา ใจ 

- ปฏิบัติตนเป็นพทุธศาสนกิชนทีด่ ีเข้าวดั ท าบุญ ท าทาน 

รักษาศลี ฟังเทศน ์และสวดมนต์



16/02/2561

31/12/2560 กิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ15/12/2560

02/01/2561

ปฏิบตัิตนเปน็

พุทธศาสนกิชนที่

ดี



6.2 การด าเนนิชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง
- ใช้ชีวิตแบบเรียบงา่ย ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

เป็นแนวทางในการด าเนนิชีวติ

- มีการใช้จ่ายทีป่ระหยดั รู้จักอดออม

30/10/60



หมวด 2

การปฏิบัติงาน



1. การจัดการ

เรียนรู้1.1 การวิเคราะหม์าตรฐานการจัดการเรียนรู ้และสาระการ

เรียนรู้ - มีการศกึษามาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ สาระการเรยีนรูช้ว่งชัน้ 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังรายปี เพื่อก าหนดเปน็จดุประสงคก์าร

เรียนรู ้เนื้อหา สาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมต่างๆ

การสอนวิชาลูกเสือ 11/01/2561 การสอนวชิาดนตรี 11/01/2561 การจัดการเรียนการสอน 11/01/2561



1.2 การออกแบบการจดัการเรียนรู้

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่

หลากหลายสอดคลอ้งกับจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระการ

เรียนรู้ 

- วัดผลประเมินผลทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกับกจิกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนจดัการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนวิชาชุมนุม การจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี-
นาฏศลิป์



1.3 การวิจัยและแก้ปัญหาและพฒันาผูเ้รียน

- มีการบันทกึหลงัการสอนนกัเรียนในแตล่ะแผนการเรยีน 

เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา

ผู้เรียนตอ่ไป

การบันทกึหลังการสอน 12/01/2561



1.4 การรายงานผลการเรยีนรู้

- มีการจดัท าผลการเรียนของนกัเรยีนรายบคุคล และ

ระดับชั้นเรยีนที่สอน

ผลการเรียน ปพ.5  และคะแนนสะสม 25/01/2561



2.  การพฒันาผูเ้รยีน

2.1 การปลกูฝงัคณุธรรม จริยธรรมใหแ้ก่

ผู้เรียน   - มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใหก้ับนกัเรียนอยา่ง

สม่ าเสมอ และประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้ับผูเ้รยีน

การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
เรียน  08/01/2561

มงคล 38 ประการเร่ือง การเหน็สมณะ24/01/2561



2.2 การพัฒนาทักษะชีวติ สุขภาพกาย และสขุภาพจติของ

ผู้เรียน
- มีการจดักิจกรรมพฒันาทักษะฝกึการท างานเป็นกลุม่

- พัฒนาใหผู้เ้้รียนมีความสขุในการเรียน

- พัฒนาทกัษะดา้นการปฏิบตัเิครื่องดนตรี

การฝึกทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม 14/11/2560 พัฒนาทกัษะด้านดนตรี13/11/2560



2.3 การพัฒนาผูเ้รียนทีม่คีวามตอ้งการ

พิเศษ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียน 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนทีด่ขีึน้ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบคุคล โดยสอนเสริมหลงั

เลิกเรียนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามสนใจ

การพัฒนาทกัษะส าหรับนักเรียน
ที่มีความสนใจ14/11/2560

พัฒนาทกัษะนักเรียนที่สนใจ
เฉพาะกลุ่ม30/11/2560

การพัฒนาทกัษะให้นักเรียนเพิ่มเติม
31/01/2561



2.4 การปลกูฝงัวนิยัประชาธิปไตยใหแ้ก่ผูเ้รียน

- มีการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิประชาธปิไตย

ภายในหอ้งเรียน 

- มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยภายใน

สถานศกึษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
ภายในห้องเรียน 



2.5 การสร้างคา่นยิมทีด่งีามและความภาคภูมใิจในความเป็น

คนไทยของผูเ้รียน

- ร่วมส่งเสรมิ และอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมไทย

เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรมไทย22/12/2560

การแต่งกายในชุดผ้าไทยทกุวันศุกร์
26/01/2561

แต่งกายด้วยชุดไทยในโอกาสและ
งานส าคัญต่างๆของโรงเรียน

22/12/2560



2.6 การจัดระบบดแูลชว่ยเหลอื

นักเรียน- การออกเยี่ยมบ้านนกัเรยีน และการตดิตามดูแลชว่ยเหลอื

นักเรยีนตามสภาพจรงิ 

ให้ความรักให้ค าปรึกษา
22/01/2561 ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ20/12/2560 ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม06/02/2561



3. การพัฒนาความสามารถทางดา้น

วิชาการ3.1 การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมในการจดัการ

เรียนรู้ - จัดท าสือ่การเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพือ่ให้ผูเ้รียนเกดิการ

เรียนรู้สงูสดุ และน าเทคโนโลยตีา่งๆมาใชใ้นการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

ส่ือที่ใช้ในการเรียนการสอน 01/02/2561



3.2 การพัฒนาแหลง่เรียนรูแ้ละภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 
- ส ารวจแหลง่เรียนรูบ้ริเ้วณสถานศกึษาทีจ่ดัตัง้ขึน้ เพื่อ

การพัฒนาการจดักจิกรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียนให้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการและสภาพแวดลอ้ม

กลองยาวโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์



3.3 การใช้และสร้างเครอืขา่ยวชิาการ

- การสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ 

(PLC)

-การแลกเปลีย่นเรียนรูจ้ากบคุคลในแวดวง

ครู

PLCกลุ่มสาระศลิปะ 12/12/2560

การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากบุคคลในแวดวงครู

การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากบุคคล
ในแวดวงครู



4. การพัฒนาสถานศกึษา

4.1 งานบริหารทัว่ไป 

- มีความกระตอืรือร้นในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

งานบรหิารทัว่ไป เพื่อใหง้านส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี

ประชุมกลุ่มศรีพุทธ
26/01/2561

จัดสถานที่งานเลีย้งปีใหม่
19/01/2561จัดสถานที่ประชุมกรรมการสถานศกึษา 18/11/2560



4.2 งานสนบัสนนุวชิาการ 

- เข้าร่วมกจิกรรมทางวชิาการขององค์กร โดยปฏิบตังิานใน

หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็และทันเวลาตามที่ก าหนด

รับการตรวจเย่ียมการเตรียมความพร้อมการ
เปิดภาคเรียนจาก ศน. 08/11/2560

คุมสอบธรรมศกึษา 09/11/2560



4.3 โครงการหรอืกิจกรรมพฒันาสถานศกึษา 

- เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศกึษาทกุกจิกรรม

ค่ายลูกเสือ 06/02/2561 วันศุกร์เราสุขใจ11/11/2560



5. ความสมัพนัธก์บั

ชุมชน
5.1 การศกึษาเกีย่วกบัชมุชน 

- พยายามศกึษาชวีิตความเปน็อยูข่องชมุชน เพื่อน าไปใชใ้นการจดั

กิจกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 

การแห่เจ้าพ่อทพั 28/01/2561



- การประชมุผูป้กครองและเครอืขา่ยผูป้กครอง

- การมสี่วนรว่มในกจิกรรมของชมุชน

5.2 การใหค้วามรว่มมอืกบัผูป้กครองและ

ชุมชน

งานแห่เจ้าพ่อทพั 28/01/2561



5.3 การน าชุมชนเขา้มามีสว่นร่วมในการจัดการ

เรียนรู้

- การน าชมุชนเข้ามามสี่วนรว่มในการจัดกจิกรรม

ต่างๆ

กิจกรรมกีฬาสี 1/12/2560 กิจกรรมวันเดก็ 12/01/2561



5.5 การแลกเปลีย่นเรียนรู้กบั

ชุมชน 

5.4  การให้บรกิาร

ชุมชน  - เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

- รับฟังความคดิเหน็ของผู้ปกครองในเรือ่งตา่งๆ

ที่ผู้ปกครองน าเสนอกบัทางโรงเรียน 

การแห่เจ้าพ่อทพั 28/01/2561



“รักโรงเรียนเหมอืน

บ้าน

รักงานเหมอืนชวีิต

รักศิษย์เหมอืน

ขอบคุณ

ค่ะ


