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การปฏิบัติหนาที่ 

ครูประจําชั้น ป.1

สอนวิชา วิทยาศาสตร ป.1 ป.5
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รับสมัครนักเรียนใหมและปรับพื้นฐาน



หมวดที่ 1

การปฏิบัติตน



๑.วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๑ วินัยในตนเอง
• ปฏิบัติหนาท่ีการสอนท่ีไดรับมอบหมาย

• ปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสม

• ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดตรงเวลา



๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

• ไมเคยปฏิบัติตนใหผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชพีครู

• ไมเคยขาดราชการ มาปฏิบัติหนาท่ีตามวันเวลา ราชการกาํหนด

• ปฏิบัติตนอยูในขอบเขตของราชการ ไมนําขอมูลทางราชการไปเปดเผย

๑.วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู



๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการครู

• มีความเคารพผูท่ีอาวุโสกวา และเพื่อนรวมงานทุกคน

• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย

• มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน

๑.วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู



๑.๔ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี

• มีความจงรักภักดี ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

• ยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

๑.วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู



๑.๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ และวิธีการ ปฏิบัติ
ราชการ
• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของผูบังคบับญัชาและทางราชการ

• การปฏิบัติตามคําสั่งตางๆของทางราชการและสถานศกึษา

• ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ

๑.วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

10 ส.ค.2561



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู
•มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

•มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ

•ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
• ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรักศรัทธาและความซื่อสัตยสุจริต

• มีความรับผิดชอบตอวิชาชพีและเปนสมาชกิท่ีดีขององคกร เพื่อรักษาชื่อเสียงของ
ตนเองและองคกร 

13 พ.ค.2561



๓. เจตคติตอวิชาชีพครู

๓.๑ คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพครู

• เห็นคุณคาและความสําคญัของการเปนครูท่ีดีอยูเสมอ

• เปนแบบอยางท่ีดีตอศษิยท้ังทางตรงและทางออม

• ไมสรางความเสื่อมเสียใหแกทางราชการและชื่อเสียงของครู เชน ไมนําความลับ
ของทางราชการไปเปดเผยในสถานท่ีตางๆ

14 มิ.ย.2561



๓.๒ บทบาทหนาท่ีของตนในฐานะของครูท่ีดี

• อบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดีและมีความรูคูคณุธรรม

• เปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน การทํางานรวมกับผูอื่น ความสามัคคี การแตง

กาย มารยาท

• มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

๓. เจตคติตอวิชาชีพครู



๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู

• หาความรูใหมๆ อยูเสมอและพัฒนาตนเองดานความรูอยูเสมอ เชน ใชสื่อ
อินเตอรเน็ต และ You Tube เขามาชวยสอน

๓. เจตคติตอวิชาชีพครู



๔.การพัฒนาตนเอง

๔.๑ การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู

• ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

• พัฒนาตนเอง อานหนังสือเพิ่มพูนความรู



๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ

• เปนมิตรกับเพื่อนรวมงานทุกคน

• ยึดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต โดยหมั่นสวดมนตและนั่ง
สมาธิ

๔.การพัฒนาตนเอง

26 ก.ค.2561



๔.๓ การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

• มุงม่ันในการทํางานโดยไมมีความยอทอตอปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้

๔.การพัฒนาตนเอง

5 มิ.ย.2561
14 ส.ค.2561

14 ส.ค.2561



๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

• แตงกายสะอาด เรียบรอย ถูกกาลเทศะ

• มีความออนนอมถอมตน

• ปรับปรุงเปล่ียนแปลงบคุลิกภาพเพื่อใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการครู

๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ

14 มิ.ย.2561



๕.๒ การปรับตัว

• พยายามปฏิบัติตนใหเขากับวัฒนธรรมองคกร

• ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ

๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ

27 พ.ค.2561



๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
• ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  โดยการกระทําแตความดี ท้ังกาย  

วาจา  และใจ  

• หม่ันสวดมนต  ทําสมาธิ ทําจิตใจใหสงบและแผเมตตาอยูเสมอๆ

๖.การดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม

14 ก.ค.2561



๖.๒ การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอพียง

• ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เปนแนวทางในการดําเนินชีวติ

• มีการใชจายท่ีประหยัด รูจักอดออม ใชชีวิตตนเองอยางพอเพียง

๖.การดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม



หมวดที่ 2
การปฏิบัติงาน



๑.๑ การวิเคราะหมาตรฐานการจัดการเรียนรูและสาระการเรียนรู

• มีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้น สาระการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังรายป เพื่อกําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา สาระการเรียนรูและ
กิจกรรมตางๆ

๑.การจัดการเรียนรู



๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู
• ศึกษาจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา และสาระการเรียนรู

รายวิชา  เพื่อเตรียมการสอนใหครอบคลุมเน้ือหา และเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

๑.การจัดการเรียนรู



๑.๓ การวิจัยและแกปญหาในชั้นเรียน

• จัดทําวิจัยในชั้นเรียนหลังจากสอนนักเรียนในแตละแผนการเรียน เพื่อรับทราบ
ปญหาและหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป

๑.การจัดการเรียนรู



๑.๔ รายงานผลการเรียน

• มีการจัดทําผลการเรียนของนักเรียนรายบคุคลและระดับชัน้ท่ีสอน

๑.การจัดการเรียนรู



๒.๑ การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน

• มีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

• มีการอบรมคณุธรรม จริยธรรมในทุกคร้ังท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๒. การพัฒนาผูเรียน



๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเรียน

• ใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนการสอน

•สงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนการคิดท่ีดี

๒. การพัฒนาผูเรียน



๒.๓ การพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบคุคล เพื่อใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น

• จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนรายบุคคล โดยสอนเสริมชวงหลังเลิกเรียน

๒. การพัฒนาผูเรียน



๒.๔ การปลูกฝงวินัยประชาธิปไตยใหแกผูเรียน

•กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนน
การสรางระเบียบวินัยใหเกิดข้ึนกับผูเรียน

๒. การพัฒนาผูเรียน



๒.๕ การสรางคานิยมท่ีดีงามและความภูมิใจในความเปนไทยใหผูเรียน

• พยายามสรางคานิยมท่ีดีงามใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนยึดถือปฏิบัติ และสราง
ความภูมิใจในความเปนไทยใหเกิดขึน้กับผูเรียน

๒. การพัฒนาผูเรียน



๒.๖ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

• การออกเยี่ยมบานนักเรียน และการดําเนินการชวยเหลือนกัเรียนตามสภาพจริง

๒. การพัฒนาผูเรียน



หมวดท่ี 3

การพัฒนาทางวิชาการ



๓.๑ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู

• จัดทําสื่อการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูท่ีหลากหลายและนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช
ในกิจกรรมการเรียนการสอน

๓. การพัฒนาทางวิชาการ



๓.๒ การพัฒนาและใชแหลงเรียนรูและในภูมิปญญาทองถิ่น

• พยายามสํารวจแหลงเรียนรูบริเวณสถานศกึษาจัดต้ังขึน้เพือ่นํามาชวยในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียนใหสอดคลองกบัความตองการ
และสภาพแวดลอมของชุมชน

๓. การพัฒนาทางวิชาการ



๓.๓ การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ

• เขารวมกิจกรรมท่ีองคกรวิชาชพีท้ังภายในและภายนอกองคกรจัดขึ้นเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู

๓. การพัฒนาทางวิชาการ

26-28 พ.ค.2560 สะเต็มศึกษา

ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ



การอบรมเพื่อพัฒนาครูเพื่อการเรียนรูสู Thailand 4.0
30 มิ.ย. 2561

ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ



โรงเรียนคุณธรรม

1 กรกฎาคม 2561
ณ สํานักงานพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1



หมวดท่ี 4

การพัฒนาสถานศึกษา



๔.๑ งานบริหารทั่วไป

• กระตือรือรนในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากงานบริหารท่ัวไป เพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

๔.การพัฒนาสถานศึกษา



๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ

• รวมกิจกรรมทางวิชาการขององคกร  โดยปฏิบัติงานในหนาท่ี    ท่ีไดรับ
มอบหมายใหบังเกิดผลสําเร็จ

๔.การพัฒนาสถานศึกษา



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก 13 ชีวิต ถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอน(5 ก.ค.2561)



๔.การพัฒนาสถานศึกษา

๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

• เขารวมกิจกรรมของสถานศกึษา เชน



ÇÑ¹äËÇŒ¤ÃÙ
14 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561

³ âÃ§àÃÕÂ¹ÁËÒÀÒ¾¡ÃÐ¨Ò´·Í§ÍØ»¶ÑÁÀ�



¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹µ‹ÍµŒÒ¹ÂÒàÊ¾µỐ
26 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561

³ âÃ§àÃÕÂ¹ÁËÒÀÒ¾¡ÃÐ¨Ò´·Í§ÍØ»¶ÑÁÀ�



¾Ô¸Õ·º·Ç¹¤íÒ»¯ÔÞÒ³áÅÐÊÇ¹Ê¹ÒÁ¢Í§ÅÙ¡àÊ×ÍáÅÐà¹µÃ¹ÒÃÕ
29 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2561

³ âÃ§àÃÕÂ¹ÁËÒÀÒ¾¡ÃÐ¨Ò´·Í§ÍØ»¶ÑÁÀ�



ระลึกถึงผูมีพระคุณท่ีเปรียบเสมอืนแม

10 สิงหาคม 2561



หมวดที่ 5

ความสัมพันธกับชุมชน



๕.๑ การศึกษาเก่ียวกับชุมชน

• พยายามศึกษาชีวิตความเปนอยูของชุมชน  เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับทองถิ่น  

๕.ความสัมพันธกับชุมชน



๕.๒ การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน

• เขารวมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนท่ีจัดขึ้น
เนื่องในโอกาสวันสําคญัตางๆรวมกับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน

๕.ความสัมพันธกับชุมชน



๕.ความสัมพันธกับชุมชน

๕.๒ การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

• นําแหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นของชมุชนมาไวใหนกัเรียนไดศกึษาเรียนรู 
และอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น



๕.๔ การใหบริการชุมชน

•มีความเต็มใจท่ีจะใหบริการแกผูปกครองนักเรียนท่ีมาติดตอราชการกับ
ทางโรงเรียนดวยความเต็มใจ

๕.ความสัมพันธกับชุมชน



๕.๕ การแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน
• ยอมรับความคิดเห็นของผูปกครองในเร่ืองตางๆท่ีผูปกครองนําเสนอกับทาง

โรงเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

๕.ความสัมพันธกับชุมชน



ขอจบการนําเสนอ
ขอบคุณคะ
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