
รายงานผล
การปฏิบัติงานการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย คร้ังท่ี ๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สป. เขต ๑

นางสาวณฐมน  แสงนาค

ตําแหนง ครูผูชวย



ประวัติสวนตัว

สัญชาติ ไทย  เช้ือชาติ  ไทย ศาสนา  พุทธ
เกิดวันท่ี    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๘     
ท่ีอยูภูมิลําเนา บางพลีใหญ           
ช่ือบิดา  นายชัยชนะ      แสงนาค อาชีพ   รับราชการตํารวจ
ช่ือมารดา นางสายยนต     แสนหลา อาชีพ   คาขาย
ช่ือบุตรชาย เด็กชายเดชา  สังขศาสตร ป.๖
ปจจุบันตําแหนง ครูผูชวย   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ  อายุราชการ  1 ป 3 เดือน
ความรูความสามารถพิเศษ

- ดานนันทนาการ  สันนาการ, เชียรลีดเดอร
- ดานอ่ืนๆ  การแสดงตางๆ, การสอนคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษ



การศึกษา

ลําดับที่

ระดับ

การศึกษา

ชื่อสถานศึกษา/

สถาบันการศึกษา

ป พ.ศ. 

ที่สําเร็จ

วุฒิที่ไดรับ

ระบุวิชาเอก

๑. ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน ๒๕๔๐ ป.๖

๒. มัธยมศึกษา

ตอนตน – ปลาย

โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง ๒๕๔๖ ม.๖

๓. ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ๒๕๕๑ คอมพิวเตอรธุรกิจ

๔. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก ๒๕๕๔ บริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอก คอมพิวเตอร

๕ ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๕๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

๖ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๕๙ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

วิชาเอก การบริหารการศึกษา 



ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ชื่อวิชา ระดับชั้น จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 1 ม.3 3

การสรางเว็บไซต ม.4 4

ชางซอมรถจักรยานยนต ม.ตน 4

ภาษาไทย ม.2 3

ภาษาไทย ม.4 2

ชมรม ม.ตน 1

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ม.3 2



งานหนาท่ีพิเศษ
ขาพเจาไดรับมอบหมายหนาท่ีพิเศษ ซึ่งมีหนาท่ีดังน้ี
• งานวิชาการ 
• การรักษาเวรยาม
• เจาหนาท่ีเว็บไซตโรงเรียน
• ครูประจําช้ัน ม.3/2 และปฏิบัติงานอ่ืนๆ
• หัวหนาสายช้ัน ม.3
• ครูหมวดขยะ
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการดวยความเครงครัด



หมวดที่ ๑  การประเมินผลการปฏิบัติตน

ดานที่ ๑ ดานวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรมสําหรับขาราชการครู



• ปฏิบัติหนาที่การสอนที่ไดรับมอบหมาย 

• ปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสม 

• ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดตรงเวลา 

๑.๑  วินัยในตนเอง



๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

• ไมเคยปฏิบัติตนใหผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

• ไมเคยขาดราชการ มาปฏิบัติหนาที่ตามวันเวลา ราชการกําหนด

• ปฏิบัติตนอยูในขอบเขตของราชการ ไมนําขอมูลทางราชการไปเปดเผย



๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการครู

• มีความเคารพผูที่อาวุโสกวา และเพื่อนรวมงานทุกคน

• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย

• มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน



๑.๔ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี

• มีความจงรักภักดี ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

• ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข



๑.๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ และวิธีการ ปฏิบัติ

ราชการ

• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังของผูบังคับบัญชาและทางราชการ

• การปฏิบัติตามคําส่ังตางๆของทางราชการและสถานศึกษา

• ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ



หมวดที่ ๑  การประเมินผลการปฏิบัติตน

ดานที่  ๒ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ



• ขาพเจามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
• ขาพเจาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ

๒. ๑ มาตรฐานวิชาชีพครู 



• ช่ืนชมตนเองและผูรวมวิชาชีพ
• อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่
• พัฒนาตนและพัฒนางานศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
• เขารวมงานวันสําคัญ

๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชพีครู



หมวดที่ ๑  การประเมินผลการปฏิบัติตน

ดานที่  ๓  เจตคติตอวิชาชีพครู



-พึงกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอศิษย
-มีความมุงมั่นเต็มใจในการใหบริการ

๓.๑  คุณคาและความสาํคญัของวิชาชีพ



-จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเขาใจในบทเรียน

- รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ ของความเปนครู  สถานศึกษา
- ยินดีเขารวมกิจกรรมท่ีองคกรวิชาชีพจัดขึ้น 
-ไมละท้ิงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

๓.๒  บทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะเปนครูที่ดี 



• หาความรูใหมๆอยูเสมอและพัฒนาตนเองดานความรูอยูเสมอ เชน อานหนังสือเพ่ิมเติม ใชสื่อ
อินเตอรเน็ต และ You Tube เขามาชวยสอน

๓.๓ การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู



หมวดที่ ๑  การประเมินผลการปฏิบัติตน

ดานที่  ๔   การพัฒนาตนเอง



- ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- พัฒนาตนเอง อานหนังสือเพ่ิมพูนความรู

๔.๑  การใฝรูใฝเรียน



- เปนมิตรกับเพ่ือนรวมงานทุกคน
- ยึดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต
- โดยหมั่นสวดมนตและน่ังสมาธิ ทําบุญทําสังฆทาน
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• มุงมั่นในการทํางานโดยไมมีความยอทอตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

๔.๓ การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 



หมวดที่ ๑  การประเมินผลการปฏิบัติตน

ดานที่ ๕  การพัฒนาบุคลิกภาพ



- แตงกายถูกตองตามกฎของทางโรงเรียน สะอาด สุภาพเรียบรอยและเหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะกับ
อาชีพครู

๕.๑ การพัฒนาบคุลกิภาพ



- พยายามปฏิบัติตนใหเขากับวัฒนธรรมองคกร 
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอ

๕.๒ การปรับตัว



หมวดที่ ๑  การประเมินผลการปฏิบัติตน

ดานที่  ๖  การดํารงชีวิตที่เหมาะสม



ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการกระทําแตความดี ทั้งกาย วาจา และใจ 
• หมั่นสวดมนต ทําสมาธิ ทําจิตใจใหสงบและแผเมตตาอยูเสมอๆ
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ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

• มีการใชจายท่ีประหยัด รูจักอดออม ใชชีวิตตนเองอยางพอเพียง 

โดยทําบัญชี รายรับรายจาย เพ่ือขจัดปญหาหนี้สิน และการเก็บออมเงินในอนาคต 
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หมวดท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานท่ี ๑  การจัดการเรียนรู



มีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู ชวงช้ัน สาระการเรียนรูชวงช้ัน ผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป เพ่ือกําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา สาระการเรียนรูและ
กิจกรรมตางๆ
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- ศึกษาจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา และสาระการเรียนรู รายวิชา เพ่ือเตรียมการสอนให
ครอบคลุมเน้ือหา และเพ่ือให เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

๑.๓ การวิจัยและแกปญหาในช้ันเรียน
- จัดทําวิจัยในช้ันเรียนหลังจากสอนนักเรียนในแตละแผนการเรียน เพ่ือรับทราบ
ปญหาและหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป

๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู



• มีการจัดทําผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและระดับช้ันที่สอน

๑.๔ การรายงานผลการเรียนรู



หมวดที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานที่ ๒ การพัฒนาผูเรียน



๒.๑ การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน

• มีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 

• มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน



•ใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนการสอน
•สงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนการคิดที่ดี

๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเรียน



- สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถไดเขาประกวดความสามารถทางวิชาการ
สนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย    โดยจัดหาทุนตามที่ทางโรงเรียนมีให เชนทุนการ
ไฟฟา เปนตน
- สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถดานกีฬา

๒.๓ การพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ



- ปลูกฝงใหผูเรียนใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน เชน การโตวาที   การ
เลือกต้ัง  การมอบหมายงาน/ภารกิจใหเปนกลุมตามความสนใจการลงมติ การอภิปราย เปนตน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกในทางที่ถูก มีการมอบหมายความรับผิดชอบตอหองเรียนใหแก

นักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน การสรางระเบียบวินัยใหเกิด

ขึ้นกับผูเรียน

๒.๔ การปลูกฝงวินัยประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 



- • พยายามสรางคานิยมที่ดีงามใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนยึดถือปฏิบัติ และสรางความ
ภูมิใจในความเปนไทยใหเกิดข้ึนกับผูเรียน

๒.๕ การสรางคานยิมที่ดีงามและความภูมิใจในความเปนไทยใหผูเรียน



- จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลใหครอบคลุมและเปนปจจุบัน
โดยการไปเยี่ยมบานนักเรียน
- ใชระบบไลนในการสื่อสารกับผูปกครอง

๒.๖ การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน



หมวดท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานท่ี ๓  การพัฒนาทางวิชาการ



- มีเว็บไซตคลังความรู

- เพจ facebook

- ใช DLIT ในการพัฒนาตนเองในดานการสอน

- การสรางขอสอบออนไลน

๓.๑ การพัฒนาสื่อนวตักรรมในการจัดการเรียนรู



• พยายามสํารวจแหลงเรียนรูบริเวณสถานศึกษาจัดต้ังขึ้นเพ่ือนํามาชวยในการ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพแวดลอมของชุมชน

๓.๓ การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ

• เขารวมกิจกรรมที่องคกรวิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรจัดข้ึนเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู

๓.๒ การพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน



ไดรับมอบหมายใหเปนครูพ่ีเลี้ยงstem



เยี่ยมบานนักเรียน 19/11/61



หมวดท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานท่ี ๔  การพัฒนาสถานศึกษา



๔.๑  งานสนับสนุนวิชาการ

รวมกิจกรรมทางวิชาการขององคกร โดยปฏิบัติงานในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหบังเกิดผลสําเร็จ

๔.๒  งานบริหารทั่วไป 

กระตือรือรนในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากงานบริหารท่ัวไป เพ่ือใหงาน สําเร็จลลุวงไปไดดวยดี 

๔.๓  โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

เขารวมกิจกรรมของสถานศึกษา



รวมประชุมครูภายในโรงเรียน



กีฬาสีภายในโรงเรียน วันที 10 ต.ค. 61



จัดการเรียนการสอน สอนแทนในรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย



นํานักเรียนแขงขันทักษะวิชาการ จึงไดรับรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช



วิชาเพิ่มเตม รายวิชาเรียน วิชาชางซอมรถจักรยานยนต 
รับผิดชอบหองราน นักเรียน 38 คน



นํานักเรียนทําความสะอาดบริเวณที่ไดรับมอบหมาย



นํานักเรียนแขงขันทักษะวิชาการ จึงไดรับรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช



หมวดที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานที ๕ ความสัมพันธกับชุมชน



๕.๑ การศึกษาเก่ียวกับชุมชน

• พยายามศึกษาชีวิตความเปนอยูของชุมชน เพ่ือนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทองถิ่น 

๕.๒ การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน

• เขารวมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนท่ีจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆรวม

กับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน

๕.๓ การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

• นําแหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนมาไวใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูและอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น

๕.๔ การใหบริการชุมชน

•มีความเต็มใจท่ีจะใหบริการแกผูปกครองนักเรียนท่ีมาติดตอราชการกับทางโรงเรียนดวยความเต็มใจ

๕.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน

• ยอมรับความคิดเห็นของผูปกครองในเรื่องตางๆท่ีผูปกครองนําเสนอกับทาง

โรงเรียน เพ่ือนํามาปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงๆขึ้นไป



รวมงานเปดลานกีฬา 27/11/2561



ศึกษาดูงานโรงงานคัดแยกขยะเพื่อนําความรูมาพัฒนาในการจัดการขยะในโรงเรียน



รวมงานวันเกิด ดร.กิตติ ยงคสงวนชัย



รวมงานมงคลสมรสคุณครูในโรงเรียน 9/12/61



รวบรวมเงินทําบุญงานสวดอภิธรรมศพ นักเรียน



จบการนําเสนอ
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