
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมของครูผูชวยครั้งท่ี ๕

นางสาวฑญัญาชนก  จรัสกุณโฮง

ตําแหนงครูผูชวย กลุมสาระภาษาไทย

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถัมภ

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการเขต ๑



 ชื่อ-สกุล   นางสาวฑัญญาชนก  จรัสกุณโฮง

 เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕

 สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ

 ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี ๙๙ ซ.บางนา-ตราด ๔๐ แขวง บางนา เขต บางนา กทม.

 บรรจุเขารับราชการ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ขอมูลทั่วไป



ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา: โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ

มัธยมศึกษา: โรงเรียนราชวินิตบางแกว

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



ขอมูลการปฏิบัติงาน
๑.การปฏิบัติหนาที่สอน
๑.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๓ จํานวน ๑๑ ชั่วโมง/สัปดาห

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๔ – ๖ จํานวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห

๑.๒ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน จํานวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห

๑.๓ กิจกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม จํานวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห

๑.๔ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จํานวน ๓ ชั่วโมง/สัปดาห

๑.๕ ชมรม จํานวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห

รวมทั้งส้ินปฏิบัติงานสอนจาํนวน ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห



ขอมูลการปฏิบัติงาน

๒.หนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

๒.๑  ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

๒.๒  เจาหนาที่วิชาการ ฝายมัธยม

๒.๓  เจาหนาที่หองสมุด



หม

หมวดที่ ๑

การปฏิบัติตน



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๑ วินัยในตนเอง

-ปฏิบัติหนาที่การสอนที่ไดรับ

มอบหมาย

-ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับความเปนครู

การสอนภาษาไทย ม.๓

เดือน ก.ค. ๖๑

การสอนภาษาไทยเพิ่มเตมิ ม.๓

เดือน มิ.ย.๖๑



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๒ วินัยและการรักษา

วินัยของทางราชการ
- มาปฏิบัติหนาที ่ตามวันเวลา

ราชการกําหนด

- ไมปฏิบัติตนผิดวินัยและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ปฎิบัติหนาที่เวร รร. เดือนมิ.ย.๖๑



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
- เคารพและนอบนอมตอครูผูอาวุโสกวา

- มีนํ้าใจไมตรี เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

- มีความเมตตากรุณาตอศิษย

-รวมงานวันไหวครู ๑๔ มิ.ย.๖๑

-รวมงานวันเฉลิมฯ ร.๑๐

๒๖ ก.ค.๖๑

-รวมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร

เดือน ๑๘ ก.ค.๖๑



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
๑.๔ บทบาทหนาท่ีของขาราชการครูในฐานะ

เปนพลเมืองท่ีดี

- มคีวามจงรักภักดี ตอสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย

- รวมทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา
งานวันเฉลิมฯ ร.๑๐ ๒๖ ก.ค.๖๑

งานวันแม ๑๐ ส.ค.๖๑

งานแหเทียนเขาพรรษาและทําบุญ 

เดือน ก.ค.๖๑



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติราชการ

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังของผูบังคับบัญชาและทางราชการ

- การปฏิบัติตามคําส่ังของทางราชการและสถานศึกษา

อบรม รร.คุณธรรมฯ ๑ ก.ค. ๖๑
เขารวมพิธีไหวครู ๑๔ มิ.ย.๖๑



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู
- มีใบอนุญาตประกอบการสอน ที่ออกโดยครุุสภา

- ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู

อบรมการยกระดับผลสมัฤทธิ์การเรียน ๑๙ก.ค.๖๑

เรียนรูจากเหตกุารณหมูปาตดิถํ้า

๔ ก.ค.๖๑



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความ

ซ่ือสัตยสุจริตรวมท้ังความรับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร

เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองคกร

กิจกรรมวันไหวคร ู๑๔ มิ.ย.๖๑วันสุนทรภู ๒๖ มิ.ย.๖๑ อบรมการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ๑๙ ก.ค. ๖๑



๓. เจตคติตอวิชาชพีครู
๓.๑ คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพครู
- ไมสรางความเสื่อมเสียใหแกทางราชการและชื่อเสียงของครู เชน

ไมนําความลับของทางราชการไปเปดเผยในสถานท่ีตางๆ

- เห็นคุณคาและความสําคัญของการเปนครูท่ีดีอยูเสมอโดยเปนแบบอยางท่ีดีใหแกศิษย

ทําความสะอาดอาคารเอนกประสงค

๒๖ มิ.ย.๖๑ กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดดาน ๔ ส.ค.๖๑ บําเพ็ญประโยชน ๒๖ ก.ค.๖๑



๓. เจตคติตอวิชาชพีครู
๓.๒ บทบาทหนาที่ของ

ตนเองในฐานะเปนครูที่ดี
- มีหนาท่ีใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพแกนักเรียน 

โดยการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และจัด

กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขาใจในบทเรียน

และยึดนักเรียนเปนสําคัญ

- เปนตนแบบท่ีดีใหแกนักเรียน มีคุณธรรม 

จริยธรรม การแตงกาย และมารยาท รวมไปถึง

การอบรมสั่งสอนศิษยใหมีความรูและคุณธรรม

การจัดการเรียนรูภาษาไทย ม.๓ และ 

ม.๖ เดือน มิ.ย. และ ก.ค.๖๑

รวมกิจกรรมแหเทียนพรรษา

๒๖ ก.ค. ๖๑



๓. เจตคติตอวิชาชพีครู
๓.๓ การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู
- รวมกับคณะครูในโรงเรยีนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีการเขารวมการประชุม/การอบรม

เก่ียวกับความรูท่ีเก่ียวของกับการศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีย่ิงขึ้น

- ใฝหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ใชสื่ออินเทอรเน็ตและ youtube เขามาชวยสอน

อบรมการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ๑๙ก.ค.๖๑
การใชสื่อจาก youtue ชวยสอนประชุมกลุมสาระภาษาไทย เดือน มิ.ย.๖๑



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การใฝรูใฝเรียน
- เขารวมอบรมตางๆ

- รับรูขาวสารจากชองทางOnline
อบรมโรงเรียนคุณธรรม ๑ ก.ค.๖๑

อบรมเพื่อพัฒนาครสููการเรยีนรูยุค 4.0 ๓๐ มิ.ย.๖๑



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ
- มีความราเริง ย้ิมแยมแจมใส

- เปนมิตรกับทุกคน สามารถรวมงานกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข

พิธีกรกิจกรรมหมวดน้ํา มิ.ย.  ๖๑

งานวันเฉลิมฯ ร.๑๐ ๒๖ ก.ค.๖๑

งานวันเฉลิมฯ ร.๑๐ ๒๖ ก.ค.๖๑



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๓ การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
- มุงมัน่ในการทํางาน โดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ที่กําหนดไว

บําเพ็ญประโยชน ๒๖ ก.ค. ๖๑ เตรียมสถานท่ีวันสนุทรภู ๒๖ มิ.ย.๖๑



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
- แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอยและเหมาะสมกับกาลเทศะ

- มีความออนนอมถอมตน มีกิริยามารยาทและการแสดงทางกายวาจาทีสุ่ภาพ

๒๙ ก.ค.๖๑ แตงชุดพิธีการวันเฉลิม ร.๑๐ ฯ ใสชุดสุภาพ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ วันสุนทรภู สวดมนตวันศุกรเราสุขใจ เดือน ก.ค. ๖๑



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว
- พยายามปรับตัวดานบุคลิกภาพใหเหมาะสม และอยูในองคกรไดอยางมีความสุข โดยการสังเกตและ

สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร

พิธีไหวครู ๑๔ มิ.ย.๖๑ งานวันเฉลิม ฯ ร.๑๐ ๒๙ ก.ค.๖๑ ซอมพิธีไหวครู  มิ.ย.๖๑



๖. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
-ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาพุทธ ดวยการประพฤตดิี ประพฤติชอบ ดวยกาย วาจา ใจ

-ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี เขาวัด ทําบุญ ทําทาน รักษาศีล ฟงเทศน และสวดมนต

สวดธรรมจักรฯ ๒๙ ก.ค. ๖๑
แหเทียนเขาพรรษา ๒๙ ก.ค.  ๖๑ สวดมนตวันศุกร เดือน ก.ค. ๖๑



๖. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๒ การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

- ใชจายท่ีประหยัด รูจักอดออม ใชชีวิตตนเองอยางพอเพียง



หมวดที่ ๒ 

การปฏิบัติงาน



๑. การจัดการเรียนรู
๑.๑ การวิเคราะหมาตรฐานการจัดการเรียนรู และสาระการเรียนรู
- ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ชวงช้ัน สาระการเรยีนรูชวงช้ัน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป เพ่ือกําหนดเปน

จุดประสงคการเรยีนรู เนื้อหาสาระการเรียนรูและกิจกรรมตางๆ

ประชุมกลุมสาระ  เดือน มิ.ย. ๖๑ การสอนภาษาไทย ม.๓ เดือน มิ.ย. ๖๑
อบรมยกระดับผลสมัฤทธิ ์ ๑๙ ก.ค. ๖๑



๑. การจัดการเรียนรู
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู
- จัดทําแผนการเรียนรูและนําแผนไปจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลองกับกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู

การสอนภาษาไทย ม.๓ เดือน พ.ค.

การใชสื่อจัดกิจกรรม เดือน ก.ค.๖๑

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

เดือน มิ.ย.และก.ค. ๖๑



๑. การจัดการเรียนรู

๑.๓ การวิจัยและแกปญหาในชั้นเรียน
-จัดทําวิจัยในชั้นเรียนหลังจาก สอนนักเรียนในแตละแผนการเรียน เพื่อรับทราบ

ปญหาและหาแนวทาง ในการแกไขปญหาผูเรียนตอไป



๑. การจัดการเรียนรู
๑.๔ รายงานผลการเรียนรู
- จัดทําผลการเรียนของนักเรียน

รายบุคคล และระดับชั้นเรียนที่สอน



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๑ การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน 
- ใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญเขารวมกิจกรรมตางๆ

- ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในระหวางท่ีจัดการเรียนการสอน

ปลูกฝงการมีจิตอาสา รูจักแบงปน 

เซนตโยเซฟมอบของใหนอง ๒๙ มิ.ย.๖๑
นั่งสมาธิตอนเท่ียง พ.ค. ๖๑

กิจกรรมฐานการเรียนรู มิ.ย.๖๑



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๒ การพัฒนาทักษะ

ชีวิต สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตของผูเรียน
- มีการจัดกิจกรรม เชน นักเรียน

จัดทํารายงานเปนกลุมและน่ัง

เรียนเปนกลุม และนําเสนองาน

หนาชั้นเรียน

- พัฒนาทักษะการเลนกีฬาเพื่อให

เกิดสุขภาพกายและใจท่ีดี

กิจกรรมลดเวลาเรียน มิ.ย.๖๑



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๓ การพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน เปนรายบุคคล เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดีขึ้น

วิชาภาษาไทย ม.๓ เดือน มิ.ย.๖๑



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๔ การปลูกฝงวินัยประชาธิปไตยใหแกผูเรียน
- เนนการสรางระเบียบวินัยใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เสริมสรางความเปนประชาธิปไตย

ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

จัดบอรดหอง ๔ มิ.ย. ๖๑ การสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ม.๓ ก.ค.๖๑



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๕ การสรางคานิยมท่ีดี

งามและความภาคภูมิใจ

ในความเปนคนไทยของ

ผูเรียน
- สรางคานิยมท่ีดีงาม ใหเกิด

ขึ้นกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนยึดถือ

ปฏิบัติ และสรางความภูมิใจใน

ความเปนไทยใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
ศึกษาแหลงเรียนรูประวัติไทย 

ก.ค. ๖๑

กิจกรรมออกกําลงักาย

ตอนเชาวันพุธ ก.ค.๖๑

ภาษาไทย ม.๓   ๑๙ มิ.ย.๖๑



๒. การพัฒนาผูเรียน

๒.๖ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- การติดตามรายงานการมาเรียนในแตละวันดูแล

ชวยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

- ใหคําปรึกษาสําหรับนักเรียนที่มปีญหา



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๑ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
-จัดเตรียมส่ือการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูที่หลากหลาย และนําเทคโนโลยีตางๆมาใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การใชสื่อชวยสอนในกิจกรรมตางๆ มิ.ย. และ ก.ค. ๖๑



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๒ การพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถิ่น
- สํารวจแหลงเรียนรูบริเวณสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๓ การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ
- ไดเขารวมกิจกรรมท่ีองคกรวิชาชีพท้ังภายในและภายนอกองคกรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

รวมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู ตลอดจนสรางเครือขายทางวิชาการ ในรูปแบบชองทางตางๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางองคกร



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ งานบริหารทั่วไป
- ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายมาอยางเต็มท่ี เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี

อบรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ๑๙ ก.ค. ๖๑ งานวันเฉลิม ฯ ร.๑๐ ๒๖ ก.ค. ๖๑ ๖๑



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๒ งานสนับสนุน

วิชาการ
- เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ

ขององคกร โดยปฏิบัติงานใน

หนาที่ที่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

ตลอดจนสงเสริมพัฒนางาน

วิชาการใหดีย่ิงขึน้ 

อบรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

๑๙ ก.ค.๖๑

ประชุมวิชาการ

วัดผล เดือน ก.ค.๖๑



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
- เขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาทีไ่ดรับมอบหมายและชวยเหลือกิจกรรมอืน่ๆ

วันเฉลิม ฯ ร.๑๐  ๒๖ ก.ค.๖๑

พิธีไหวครู ๑๔  มิ.ย.๖๑

วันเฉลิม ฯ ร.๑๐

๒๖ ก.ค.๖๑

กิจกรรมหมวดน้าํ เดือน มิ.ย.๖๑



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๑ การศึกษาเก่ียวกับชุมชน

-ศึกษาชีวิตความเปนอยูของชุมชนเพื่อ นําไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ให

สอดคลองกับทองถิ่น สรางคานิยมใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของชุมชนทีอ่ยู

อาศัย

กิจกรรมจติอาสา วัดดานฯ ๔ ส.ค.๖๑กิจกรรมถอดบทเรียนจากเหตุการณหมูปา ส.ค.๖๑



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 

กิจกรรมจติอาสา วัดดาน ๔ ส.ค. ๖๑

๕.๒ การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
- เขารวมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนที่จดัขึ้น

เนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆรวมกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

เซนตโยเซฟมอบของใหนอง ๒๙ มิ.ย.๖๑



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๓ การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
-รวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการรวมกันพูดคุยแนวถึงแนวทางการดําเนินการพัฒนาแนวทางใน

การเพิ่มศักยภาพสูนักเรียน

รณรงควันงดสูบบุหรี่ ๓๐ พ.ค.๖๑



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๔ การใหบริการ

ชุมชน
- เขารวมกิจกรรมของชุมชน

ตามที่ไดรับมอบหมาย

- มีความเต็มใจที่จะใหบริการ

แกผูปกครองนักเรียนที่มา

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน

ดวยความเต็มใจ
รณรงควันงดสูบบหุรีโ่ลก ๓๑ พ.ค.๖๑

บําเพ็ญประโยชน ๒๖ ก.ค.๖๑

จิตอาสาวัดดาน ๔ ส.ค.๖๑



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๕ การแลกเปล่ียนเรียนรูกับ

ชุมชน
- รับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง

ในเร่ืองตางๆท่ี ผูปกครองนําเสนอกับ

ทางโรงเรียน

ไลนกลุมผูปกครอง ม.๕



จบการนําเสนอ

ขอบคุณคะ
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