
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมของครูผูชวยครั้งท่ี ๖
ระหวางวันท่ี ๘ สิงหาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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 ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๔ – ๖ จํานวน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห

๑.๒ วิชาเลือกเพิ่มเติม จํานวน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห

๑.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน จํานวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห

๑.๔ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จํานวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห

๑.๕ ชมรม จํานวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห

รวมทั้งส้ินปฏิบัติงานสอนจาํนวน ๒๕ 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

-ปฏิบัติหนาท่ีการสอนท่ีไดรับมอบหมาย

-ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับความเปนครู

คุมสอบปลายภาค ๓ ต.ค. ๖๑

สอนภาษาไทย ม.๕ ๑ พ.ย.๖๑

ปฏิบัติหนาท่ีครปูระจําชั้น ม.๕

ถายรูปรวมหอง ๒ ต.ค.๖๑



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๒ วินัยและการ

รักษาวินัยของทาง

ราชการ

- มาปฏิบัติหนาท่ี 

ตามวันเวลาราชการ

กําหนด

- ไมปฏิบัติตนผิดวินัย

และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู
ปฎิบัติหนาที่เวรและรวมเขาแถวกิจกรรม

หนาเสาธง เดือน พฤศจิกายน 



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๓ คุณธรรม 

จริยธรรมสําหรับ

ขาราชการครู
- เคารพและนอบนอมตอครูผู

อาวุโสกวา

- มีนํ้าใจไมตรี เอื้อเฟอเผื่อแผตอ

เพื่อนรวมงานและผูอื่น

- มีความเมตตากรุณาตอศิษย

-งานเกษียณอายุราชการ ๒๐ ก.ย.๖๑

-จัดบอรดกิจกรรมวันแม ๑๐ ส.ค.๖๑

-งานเจาพอทัพคัพครั้งที่ ๑  ๖ ต.ค.๖๑



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
๑.๔ บทบาทหนาท่ีของ

ขาราชการครูในฐานะ

เปนพลเมืองท่ีดี

- มคีวามจงรักภักดี ตอ

สถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย

- รวมทําบุญในวัน

สําคัญทางศาสนา

งานวันแมแหงชาติ ๑๐ ส.ค.๖๑

ทําบุญทอดกฐิน ๔ พ.ย. ๖๑



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติราชการ

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังของผูบังคับบัญชาและทางราชการ

- การปฏิบัติตามคําส่ังของทางราชการและสถานศึกษา

ทัศนศึกษาทองฟาจําลอง ๙ ก.ย. ๖๑ตรวจขอสอบปลายภาค ๔ ต.ค.๖๑
การแขงขัน มหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 

๒๗ ก.ย.๖๑ 



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒.๑ มาตรฐาน

วิชาชีพครู
- มีใบวิชาชพีครู ที่

ออกโดยคุรุสภา

- ประพฤติปฏิบัติ

ตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู

งานเจาพอทัพคัพ ครั้งที่ ๑ ๖ ต.ค.๖๑จัดหองสมุด  ๑ พ.ย.๖๑

กิจกรรมอบรมความรู บวร ๔ ก.ย.๖๑



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความ

ซ่ือสัตยสุจริตรวมท้ังความรับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร

เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองคกร

จัดหองเรียนทําความสะอาดพืน้ท่ี ๖ ก.ย.๖๑
การแขงขัน มหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68

๒๗ ก.ย.๖๑ งานเจาพอทัพคัพ ๖ ต.ค.๖๑



๓. เจตคติตอวิชาชีพครู
๓.๑ คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพครู
- ไมสรางความเสื่อมเสียใหแกทางราชการและชื่อเสียงของครู เชน

ไมนําความลับของทางราชการไปเปดเผยในสถานท่ีตางๆ

- เห็นคุณคาและความสําคัญของการเปนครูท่ีดีอยูเสมอโดยเปนแบบอยางท่ีดีใหแกศิษย

งานเจาพอทัพคัพ ๖ ต.ค.๖๑ จัดบอรดกิจกรรมวันแม ๑๐ ส.ค.๖๑

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน งาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ 

๑๗ ก.ย.๖๑



๓. เจตคติตอวิชาชีพครู
๓.๒ บทบาทหนาที่ของ

ตนเองในฐานะเปนครูที่ดี
- มีหนาท่ีใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก

นักเรียน โดยการวางแผนการจัดการเรียน

การสอน และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมให

นักเรียนเขาใจในบทเรียนและยึดนักเรียน

เปนสําคัญ

- เปนตนแบบท่ีดีใหแกนักเรียน มี

คุณธรรม จริยธรรม การแตงกาย และ

มารยาท รวมไปถึงการอบรมสั่งสอนศิษย

ใหมีความรูและคุณธรรม การแตงกายดวยชุดไทยในวันศุกร เดือนพฤศจิกายน

เวรหนาประตู รร. เดือนพฤศจิกายน ประชุมจัดตารางสอน ๓๐ ต.ค. ๖๑



๓. เจตคติตอวิชาชพีครู
๓.๓ การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู
- ใฝหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

อบรมหลักสูตรภาษาไทย 

๑๙ ส.ค.๖๑



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การใฝรูใฝเรียน
- เขารวมอบรมคูปองครู



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ
- มีความราเริง ย้ิมแยมแจมใส

- เปนมิตรกับทุกคน สามารถรวมงานกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข

งานเกษียณอายุราชการครภูทัรานษิฐ

๒๐ ก.ย. ๖๑



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๓ การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
- มุงมัน่ในการทํางาน โดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ที่กําหนดไว

งานกีฬาเจาพอทัพ ๖ ต.ค. ๖๑ อบรมการทํา ปพ.ออนไลน  ต.ค.๖๑



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

- แตงกายสะอาด สุภาพ

เรียบรอยและเหมาะสมกับ

กาลเทศะ

- มีความออนนอมถอมตน มี

กิริยามารยาทและการแสดง

ทางกายวาจาทีสุ่ภาพ

แตงชุดผาไทยวันศุกร ใสชุดสุภาพรวมงานเกษียณ



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว
- พยายามปรับตัวดานบุคลิกภาพใหเหมาะสม และอยูในองคกรไดอยางมีความสุข โดยการสังเกตและ

สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร

งานเกษียณครูภัทรานษิฐ งานกีฬาเจาพอทัพ



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

-ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี เขาวัด ทําบุญ ทําทาน รักษาศีล ฟงเทศน และสวดมนต



๖. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๒ การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

- ใชจายท่ีประหยัด รูจักอดออม ใชชีวิตตนเองอยางพอเพียง



หมวดที่ ๒ 

การปฏิบัติงาน



๑. การจัดการเรียนรู
๑.๑ การวิเคราะหมาตรฐานการ

จัดการเรียนรู และสาระการเรียนรู
- ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้น 

สาระการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่

คาดหวังรายป เพื่อกําหนดเปน

จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาสาระการ

เรียนรูและกิจกรรมตางๆ



๑. การจัดการเรียนรู
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู
- จัดทําแผนการเรียนรูและนําแผนไปจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลองกับกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู



๑. การจัดการเรียนรู

๑.๓ การวิจัยและแกปญหาในชั้นเรียน
-จัดทําวิจัยในชั้นเรียนหลังจาก สอนนักเรียนในแตละ

แผนการเรียน เพื่อรับทราบปญหาและหาแนวทาง 

ในการแกไขปญหาผูเรียนตอไป



๑. การจัดการเรียนรู
๑.๔ รายงานผลการเรียนรู
- จัดทําผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชั้นเรียนที่สอน



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๑ การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน 
- ใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน

- ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

ปลูกฝงการมีจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน สนับสนนุรางวัลเพื่อการกีฬา



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเรียน
-มกีารจัดกิจกรรม เชน กีฬา ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรูนอกสถานท่ี สรางบรรยากาศและความสุขใหกับนักเรียน

กีฬาเจาพอทัพ
ทัศนศึกษา จ.นครปฐม



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๓ การพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น

สอนภาษาไทย ม.๓



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๔ การปลูกฝงวินัย

ประชาธิปไตยใหแกผูเรียน
- เนนการสรางระเบียบวินัยใหเกิด

ขึ้นกับผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการแสดงความคดิเห็นและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

หองเรียน เสริมสรางความเปน

ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

ใหนั้กเรียน ม.๕ จดับรรยากาศหอ้งเรียนตามความสนใจ



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๕ การสรางคานิยมท่ีดี

งามและความภาคภูมิใจ

ในความเปนคนไทยของ

ผูเรียน
- สรางคานิยมท่ีดีงาม ใหเกิด

ขึ้นกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนยึดถือ

ปฏิบัติ และสรางความภูมิใจใน

ความเปนไทยใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

การแตงชุดไทยทุกวันศุกรเสรมิสรางความภมิูใจในผลติภณัฑของไทย



๒. การพัฒนาผูเรียน

๒.๖ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- การติดตามรายงานการมาเรียนในแตละวันดูแล

ชวยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

- ใหคําปรึกษาสําหรับนักเรียนที่มปีญหา



๓. การพัฒนาทางวิชาการ

๓.๑ การพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู
-จัดเตรียมส่ือการเรียนรูให

นักเรียนไดเรียนรูที่หลากหลาย 

และนําเทคโนโลยีตางๆมาใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๒ การพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถิ่น
- สํารวจแหลงเรียนรูบริเวณสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๓ การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ
- ไดเขารวมกิจกรรมท่ีองคกรวิชาชีพท้ังภายในและภายนอกองคกรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

รวมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู ตลอดจนสรางเครือขายทางวิชาการ ในรูปแบบชองทางตางๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางองคกร



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ งานบริหารทั่วไป
- ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายมาอยางเต็มท่ี เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี

อบรมโครงการ บวร (บาน วัด โรงเรยีน)
ครูประจําชั้น ม.๕ พิธกรงานเกษีณครภูทัรานษิฐ



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ
- เขารวมกิจกรรมทางวิชาการขององคกร โดยปฏิบัติงานในหนาทีท่ี่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ ตลอดจนสงเสริมพัฒนางานวิชาการใหดีย่ิงขึ้น 

ตรวจขอสอบ ประชุมติดตามการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดย ศน.ยอดยิ่ง



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
- เขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมายและชวยเหลือกิจกรรมอื่นๆ

ศึกษาดูงาน

งานเกษียณอายุราชการ การตดิตามนเิทศของศน.

ทัศนศึกษา ม.ปลายกีฬาเจาพอทัพ



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๑ การศึกษาเก่ียวกับชุมชน

-ศึกษาชีวิตความเปนอยูของชุมชนเพื่อ นําไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ให

สอดคลองกับทองถิ่น สรางคานิยมใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของชุมชนทีอ่ยูอาศัย

เรียนรูฝกอาชีพชางซอมคอมพิวเตอร งานเปดบานม.หัวเฉียวฯ



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๒ การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
- เขารวมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนที่จดัขึ้นเน่ืองใน

โอกาสวันสําคญัตางๆรวมกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

งานกีฬาสโีรงเรียน กีฬาเจาพอทัพ



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 

๕.๓ การนําชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู
-รวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการรวมกันพูดคุยแนวถึง

แนวทางการดําเนินการพัฒนาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพสู

นักเรียน

ไลนกลุมผูปกครอง แจงเรื่องการเลือกศึกษาวิชาชพี



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๔ การใหบริการชุมชน
- เขารวมกิจกรรมของชุมชนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- มีความเต็มใจท่ีจะใหบริการแกผูปกครองนักเรียนท่ีมา

ติดตอราชการกับทางโรงเรียนดวยความเต็มใจ

ครูประจาํชั้น ม.๕
แจงขาวสารผูปกครอง



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 

๕.๕ การแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน
- รับฟงความคิดเห็นของผูปกครองในเรื่อง

ตางๆที่ ผูปกครองนําเสนอกับทางโรงเรียน

แจงขาวสารรบัฟงผูปกครอง

ผานไลนกลุมผูปกครอง



จบการนําเสนอ

ขอบคุณคะ
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