
ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑
น าเสนอโดย

นางสาวหนึ่งฤทัย   ธีระอรรถ
ต าแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ





ชื่อ นางสาวหนึ่งฤทัย   ธีระอรรถ
เกิด ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙  อายุ ๓๒ ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี   วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
ต าแหนง่ ครูผูช่้วย

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
เริม่รับราชการ     เม่ือวันที ่๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙

ขอ้มูลทัว่ไป



ขอ้มูลเกีย่วกบัการปฏบิตัิงาน

๑.๑ วิชาระบบเครือขา่ยคอม ฯ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒      จ านวน ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์
๑.๒ วิชาแนะแนว ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒/๑   จ านวน ๑ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๓ วิชาคอมพิวเตอร์เพิม่เติม  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๕       จ านวน ๔ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๔ วิชาเลือกเพิม่เติม  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑-๓   จ านวน ๖ ชัว่โมง/สัปดาห์
๑.๕ วิชาวิทยาการค านวณ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๔       จ านวน ๑ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๖ กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒       จ านวน ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์
๑.๗ ชมรม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑-๓   จ านวน ๑ ชัว่โมง/สปัดาห์

รวมทัง้สิน้ปฏบิตังิานสอนจ านวน  ๑๗ ชัว่โมง/สัปดาห์



วันท่ี ๗ เม.ย. ๖๑
มอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                     

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒.๑  ครูประจ าชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒/๑
๒.๒  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๓  เจ้าหนา้ทีฝ่่ายวิชาการ

วันท่ี ๓๐ เม.ย. ๖๑
เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้องสมุดกับครูในกลุ่มสาระ 



หมวดที ่๑
การปฏิบตัติน



ขา้พเจา้ปฏิบัติตนตามระเบียบ แบบแผน ขอ้บังคับ ขอ้ก าหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยการมาท างาน ตรงต่อเวลา เขา้สอนตรงเวลา แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามองคก์ร

๑.๑ วินัยในตนเอง

๑.  วินยั  คุณธรรม  จรยิธรรม  ส าหรบัขา้ราชการครู

วันท่ี ๒๔  พ.ค. ๖๑
เวรประจ าวัน

วันท่ี ๒๑  พ.ค. ๖๑
วันจันทร์แต่งกายชุดข้าราชการ

วันท่ี ๓๑  พ.ค. ๖๑
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 



๑.๒   วินัยและการรกัษาวนิยัของทางราชการ
• ขา้พเจา้รักษาวินัยท่ีเป็นขอ้ห้ามและขอ้ปฎิบัติอยา่งเคร่งครัดอยูเ่สมอ
• ไมเ่คยขาดราชการ มาปฎิบัติหนา้ท่ีตามวันเวลาราชการก าหนด
• ไมเ่คยปฎิบัติตนให้ผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู



๑.๓   คุณธรรม  จรยิธรรมส าหรบัขา้ราชการครู

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแกศ่ิษยโ์ดย การเป็นผูน้ าท่ีดี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไมห่วังผล ประโยชน์
- มีความเคารพผูท่ี้อาวุโสกวา่ และเพื่อนร่วมงานทุกคน
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผูเ้รียนและบุคคลใกล้ชิด

วันท่ี ๒๕ พ.ค.
ร่วมแต่งกายชุดไทยกับคณะครูและนักเรียนประจ าช้ัน



๑.๔   บทบาทหนา้ทีข่องขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมอืงทีด่ี

- มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข

วันท่ี ๒๙ มิ.ย. ๖๑ 
พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
และเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ



๑.๕  การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผน หลักเกณฑ ์ และวธิปีฏบิตัิราชการ

ขา้พเจา้ปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ  โดยเป็นบุคคลท่ีเคารพและ
ปฎิบัติตามกฎหมาย  รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ  กระท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  มีหลักในการปฎิบัติหน้าท่ีของ
ครูอยา่งชัดเจนยุติธรรม

วันท่ี ๑๘  มิ.ย. ๖๑

ร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการ เรื่องพ่ีเลี้ยง STEM

วันท่ี ๑๔  มิ.ย. ๖๑

ร่วมงานพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑



๒.๑  มาตรฐานวิชาชีพครู

ขา้พเจ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีคุณลักษณะดังน้ี คือ อายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา 
และผา่นการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปีและผา่นเกณฑก์ารประเมินการสอน

๒.  มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชีพครู



๒.๒   จรรยาบรรณวชิาชพีครู

ขา้พเจา้ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความซื่อสัตยส์ุจริต รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองคก์ร

วันท่ี ๒๗ เม.ย. ๖๑

ศึกษาแหล่งความรู้เพ่ิมเติม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กทม.

วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๖๑

ประชุมหารือกับคณะครู 



• ขา้พเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูท่ีดีอยู่เสมอ โดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระท าตนให้เป็น    
แบบอยา่งท่ีดีต่อศิษย์

• ไมส่ร้างความเสื่อมเสียให้แกท่างราชการและชื่อเสียงของครู  เช่น  ไมน่ าความลับของทางราชการไปเปิดเผยในสถานท่ีต่างๆ

๓.๑  คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู

๓.   เจตคตต่ิอวชิาชพีครู

วันท่ี ๑๔ พ.ค. ๖๑
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔

ประจ าปีการศึกษ  ๒๕๖๑



• อบรมสัง่สอนให้นักเรียนเป็นคนดีและมีความรู้คูคุ่ณธรรม
• เป็นนแบบอยา่งท่ีดีแกนั่กเรียน การท างานร่วมกับผูอ้ื่น ความสามัคคี การแต่งกาย มารยาท
• มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

วันท่ี ๑๓ พ.ค. ๖๑
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๒  บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นครูที่ดี

วันท่ี ๑๓  มิ.ย. ๖๑
ร่วมท าพานไหว้ครูกับนักเรียนประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  



ขา้พเจ้าร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีการเข้าร่วมการประชุม/การอบรมเก่ียวกับความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการศึกษา เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

วันท่ี  ๗ พ.ค. ๖๑
ท าหน้าท่ีพ่ีเลี้ยงSTEMม.ต้น

๓.๓  การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

วันท่ี  ๒๐ มิ.ย. ๖๑
ประชุมระบบคัดกรองนักเรียน 



๔.๑   การใฝ่รู้ใฝ่เรยีน

- ขา้พเจา้เขา้ร่วมการประชุม/การอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาอยูเ่สมอ
- ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอในอินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ ์ขา่ว วารสารต่างๆ
- ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชนส์ูงสุด

วันท่ี ๓๐ ม.ิย. ๖๑
การอบรมเพื่อพัฒนาครูเพื่อการเรียนรูสู้่ THAILAND ๔.๐

๔.  การพฒันาตนเอง 



๔.๒   ความฉลาดทางอารมณ์

ขา้พเจ้ายึดหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตโดยหมั่นสวดมนต์และนั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ  
เพื่อให้ขา้พเจา้สามารถควบคุมอารมณข์องตนเองได้เป็นอยา่งดี



๔.๓   การสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์

ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการท างาน  โดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้

วันท่ี  ๗ พ.ค. ๖๑
ท าหน้าท่ีพ่ีเลี้ยงSTEMม.ต้น

วันท่ี  ๓ พ.ค. ๖๑
ท าเอกสารงานวิชาการ



๕.๑   การพฒันาบคุลิกภาพ

ข้าพเจ้าพัฒนาบุคลิคภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรับความคิดของผู้อื่นพร้อมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นขา้ราชการครู โดยแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ

๕.  การพฒันาบคุลกิภาพ

วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๖๑
ร่วมแต่งกายชุดไทยกับคณะครูและนักเรียนประจ าช้ัน

วันท่ี  ๗ พ.ค. ๖๑
ท าหน้าท่ีพ่ีเลี้ยงSTEMม.ต้น



๕.๒  การปรบัตวั
ขา้พเจา้พยายามยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นเสมอ

วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๖๑
ประชุมร่วมกับคณะครู

วันท่ี ๑๑ มิ.ย. ๖๑
PLC กับคณะครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี



๖.๑   การประพฤติตนตามหลักศาสนา

๖.   การด ารงชีวิตที่เหมาะสม

ข้ า พ เ จ้ า ป ฎิ บั ติ ต น ต า ม หลั ก ค า ส อ นท า ง
พระพุทธศาสนา โดยการกระท าแต่ความดี ทั้งกาย 
วาจา และใจ หมัน่สวดมนต์ ท าสมาธิ ท าจิตใจให้สงบ
และแผเ่มตตาอยูเ่สมอ ๆ



๖.๒  การด าเนนิชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

- มีการใช้จา่ยท่ีประหยัด 
- รู้จักอดออม
- ใช้ชีวิตตนเองอยา่งพอเพียง



หมวดที ่๒
การปฏิบตังิาน



๑.  การจดัการเรียนรู้
๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวงัและสาระการ

การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ ขา้พเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชาเพื่อเตรียมการ
สอนให้ครอบคลุมเน้ือหา และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยได้จัดท าแผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
ครบและครอบคลุมเน้ือหาทุกหนว่ยการเรียน



๑.๒   การออกแบบการจัดการเรยีนรู้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชา และสาระการเรียนรู้

รายวิชา เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเน้ือหา และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยได้จัดท าแผนการเรียน
แบบมุง่เนน้สมรรถนะครบและครอบคลุมเน้ือหาทุกหนว่ยการเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

วันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๖๑
การเรียนการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์



๑.๓   การวจิัยเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รยีน

- มีการจัดท าวิจัยในชัน้เรียน  เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนต่อไป

ตวัอย่างวจิยั เกีย่วกบัสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี



๑.๔   การรายงานผลการเรยีนรู้
- มีการจัดท าผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชัน้เรียนท่ีสอน



๒.   การพฒันาผูเ้รยีน

๒.๑  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แกผู่เ้รยีน

- ข้าพเจ้าได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
ตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีให้กับผูเ้รียน

- แผนทีส่อดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม

วันท่ี ๑๔ ม.ิย. ๖๑
กิจกรรมไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๒.๒  การพฒันาทกัษะชวีติ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเ้รยีน

- มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของผูเ้รียน  สุขอนามัย  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทักษะและมีความรู้
- การส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายและนัง่สมาธิ  เพื่อสุขภาพกายและจิตท่ีดี

วันท่ี ๒๑ ม.ิย. ๖๑
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑



๒.๓  การพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ

ขา้พเจา้พยายามเรียนรู้และศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพื่อจะได้ทราบความต้องการ     สภาพสังคม  เศรษฐกิจ
ครอบครัวของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าผลท่ีได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น

วันท่ี ๑๓ ม.ิย. ๖๑
พานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ หาวัสดุท าพานไหว้ครู



๒.๔  การปลกูฝังวนิยั และความเป็นประชาธปิไตยแกผู่เ้รยีน

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยภายในห้องเรียน 
- มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 
- เป็นแบบอยา่งให้กับนักเรียนในด้านการจัดการประชาธิปไตย

วันท่ี ๓๑  พ.ค. ๖๑
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 



๒.๕  การสร้างคา่นยิมทีด่ีงามและความภมูิใจในความเป็นไทยให้ผูเ้รยีน

- ร่วมสืบสานประเพณีไทย

วันท่ี ๑๔ เม.ย. ๖๑
รดน้ าด าหัวญาติผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

วันท่ี ๒๕ พ.ค. ๖๑
ร่วมแต่งกายชุดไทยทุกวันศุกร์



๒.๖  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน

ขา้พเจา้จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการศึกษาและส ารวจติดตามพฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
โดยการออกเย่ียมบา้นนักเรียนและด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง



๓.๑   การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมในการจดัการเรยีนรู้

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ขา้พเจ้าได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจากหลายๆแหล่ง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้เกิดขึ้น ดังน้ี
- สื่อการสอน PowerPoint
- สื่อการสอน เนื้อหาเพิ่มเติมใน Internet
- สื่ออุปกรณ ์คอมพิวเตอร์

๓.  การพฒันาทางวชิาการ



๓.๓   การใช้และสร้างเครือขา่ยทางวชิาการ

ขา้พเจา้ได้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์รวิชาชีพทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลใน
แวดวงอาชีพครู และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการใน
รูปแบบช่องทางต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหวา่งองคก์ร

วันท่ี  ๕ พ.ค. ๖๑
ท าหน้าท่ีพ่ีเลี้ยงSTEMม.ต้น

วันท่ี  ๑๗ มิ.ย. ๖๑
งานนิทรรศการสสวช. 



๔.   การพฒันาสถานศกึษา

๔.๑   งานบรหิารทัว่ไป

ขา้พเจา้มีความกระตือรือร้นในการท างานท่ีได้รับมอบหมายจากงานบริหารทัว่ไป เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันท่ี  ๑๔ มิ.ย. ๖๑
กิจกรรมวันไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันท่ี  ๑๙ ม.ิย. ๖๑
พูดคุยแลกเปลี่ยนการจัดฐานการเรียนรู้



๔.๒   งานสนบัสนนุวชิาการ

ขา้พเจา้เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององคก์ร  โดยปฎิบัติงานในหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลส าเร็จและ
ทันเวลาตามท่ีก าหนด  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนางานวิชาการให้ดีย่ิงๆขึ้น  เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการ
เรียน

วันท่ี  ๗ พ.ค. ๖๑
ท าหน้าท่ีพ่ีเลี้ยงSTEMม.ต้น

วันท่ี  ๓ พ.ค. ๖๑
ท าเอกสารงานวิชาการ



๔.๓   โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

- เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทุกกิจกรรม 

วันท่ี ๑๓ พ.ค. ๖๑
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันท่ี ๑๔  มิ.ย. ๖๑

ร่วมกิจกรมพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑



๕.๑   การศึกษาเกีย่วกบัชมุชน

- เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของ
นักเรียนและชุมชนท่ีจัดขึ้นเน่ืองในโอกาสวันส าคัญ
ต่างๆร่วมกับนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน

- ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อน าไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทอ้งถ่ิน

๕.   ความสมัพนัธก์ับชุมชน



๕.๒   การให้ความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน

ขา้พเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจัดขึ้น เช่น การเขา้ร่วมงานวัน
ส าคัญต่างๆ



จบการน าเสนอ


