
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมของครูผูชวยครั้งท่ี ๘
ระหวางวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางสาวฑัญญาชนก  จรัสกุณโฮง

ตําแหนงครูผูชวย กลุมสาระภาษาไทย

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 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
-ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับความเปนครู

คายจิตอาสา ๑๗ มี.ค. ๖๒อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตรยิ ฯ ๑๓ มี.ค. ๖๒



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

- มาปฏิบัติหนาท่ี ตามวันเวลาราชการกําหนด

เขาแถวกิจกรรมหนาเสาธง เดือน กุมภาพันธ ๖๒ลงทะเบียนนักเรียนงานปจฉมินเิทศ ๒๙ มี.ค.๖๒



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
- เคารพและนอบนอมตอครูผูอาวุโสกวา

- มีนํ้าใจไมตรี เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

-งานบวชสามเณรภาคฤดรูอน เดอืนเมษายน ๖๒

-งานปจฉิมนิเทศ ๒๙ มี.ค.๖๒



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
๑.๔ บทบาทหนาท่ีของขาราชการครูในฐานะเปนพลเมืองท่ีดี

- มคีวามจงรักภักดี ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

งานบวชสามเณรภาคฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒



ดานที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครู

๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติราชการ

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังของผูบังคับบัญชาและทางราชการ

งานปจฉิมนเิทศ ๒๙ มี.ค.๖๒อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตรยิ ฯ ๑๓ มี.ค. ๖๒



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู
- มีใบวิชาชพีครู ที่ออกโดยคุรุสภา



๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความ

ซ่ือสัตยสุจริตรวมท้ังความรับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรเพื่อรักษาชื่อเสียงของ

ตนเองและองคกร

รณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยในชมุชน ๑ มี.ค.๖๒ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู TEPE ONLINE ๒๓ ก.พ. ๖๒



๓. เจตคติตอวิชาชีพครู
๓.๑ คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพครู
- เห็นคุณคาและความสําคัญของการเปนครูที่ดีอยูเสมอโดยเปนแบบอยางทีด่ีใหแกศิษย

งานปจฉิมนเิทศ ๒๙ มี.ค.๖๒ รณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ๑ มี.ค.๖๒



๓. เจตคติตอวิชาชีพครู
๓.๒ บทบาทหนาท่ีของตนเองในฐานะเปนครูท่ีดี
- เปนตนแบบที่ดีใหแกนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม การแตงกาย และมารยาท รวมไป

ถึงการอบรมส่ังสอนศิษยใหมคีวามรูและคณุธรรม

ทําความสะอาดหองเรียน ๖ พ.ค. ๖๒ คายจิตอาสา ๑๗ มี.ค.๖๒



๓. เจตคติตอวิชาชีพครู
๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู
- ใฝหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

- รวมกับคณะครูในโรงเรยีนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีการเขารวมการ

ประชุม/การอบรมเก่ียวกับความรูท่ีเก่ียวของกับการศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ใหดีย่ิงขึ้น



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การใฝรูใฝเรียน
- พัฒนาตนเอง ศึกษาเพิ่มเติม เขารวมการอบรมตางๆ

- ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด 



การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูโครงการ TEPE ONLINE
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

ณ หองประชุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑



อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย
หลักสูตรหลักประจาํ รุนที่๒/๖๑ “เปนเบา เปนแมพิมพ”
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแกว



อบรมโครงการเพิม่พนูความรูภาษาไทย
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ
- มีความราเริง ย้ิมแยมแจมใส

- เปนมิตรกับทุกคน สามารถรวมงานกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

งานบวชสามเณรภาคฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒ คายจิตอาสา ๑๗ มี.ค. ๖๒



๔. การพัฒนาตนเอง
๔.๓ การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
- มุงมั่นในการทํางาน โดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

คายจิตอาสา ๑๗ มี.ค. ๖๒ - งานบวชสามเณรฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒

- งานปจฉมินิเทศ ๒๙ มี.ค. ๖๒



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

- แตงกายสะอาด สุภาพ

เรียบรอยและเหมาะสมกับ

กาลเทศะ

- มีความออนนอมถอมตน มี

กิริยามารยาทและการแสดง

ทางกายวาจาทีสุ่ภาพ

อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตรยิ ฯ ๑๓ มี.ค. ๖๒ รดน้ําดาํหัววันสงกรานต ๑๒ เม.ย.๖๒



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว
- พยายามปรับตัวดานบุคลิกภาพใหเหมาะสม และอยูในองคกรไดอยางมีความสุข โดยการสังเกตและ

สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร

งานบวชสามเณรฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒



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

-ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี เขาวัด ทําบุญ ทําทาน รักษาศีล ฟงเทศน และสวดมนต

งานบวชสามเณรฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒



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 การวิจัยและแกปญหาใน

ชั้นเรียน
-จัดทําวิจัยในชั้นเรียนหลังจาก สอน

นักเรียนในแตละแผนการเรียน เพื่อ

รับทราบปญหาและหาแนวทาง ในการ

แกไขปญหาผูเรียนตอไป



๑. การจัดการเรียนรู
๑.๔ รายงานผลการเรียนรู
- จัดทําผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชั้นเรียนที่สอน



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๑ การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน 
- ใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน

- ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

ทําความสะอาดหองเรียนกอนเปดเทอม 
บวชสามเณรฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒ปจฉิมนิเทศ ๒๙ มี.ค. ๖๒



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต 

สุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ของผูเรียน
-มกีารจัดกิจกรรม เชน กีฬา ทัศนศึกษา

เพื่อการเรียนรูนอกสถานท่ี สราง

บรรยากาศและความสุขใหกับนักเรียน
คายจิตอาสา ๑๗ มี.ค. ๖๒

งานปจฉิมนเิทศ ๒๙ มี.ค.๖๒



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๓ การพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๔ การปลูกฝงวินัย

ประชาธิปไตยใหแกผูเรียน
- เนนการสรางระเบียบวินัยให

เกิดขึ้นกับผูเรียน ใหผูเรียนมี

สวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นและการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในหองเรียน 

เสริมสรางความเปน

ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน



๒. การพัฒนาผูเรียน
๒.๕ การสรางคานิยมท่ีดี

งามและความภาคภูมิใจ

ในความเปนคนไทยของ

ผูเรียน
- สรางคานิยมท่ีดีงาม ใหเกิด

ขึ้นกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนยึดถือ

ปฏิบัติ และสรางความภูมิใจใน

ความเปนไทยใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

อบรมสานผักตบชวา ๒ - ๓ พ.ค. ๖๒บวชสามเณรฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒



๒. การพัฒนาผูเรียน

๒.๖ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- การติดตามรายงานการมาเรียนในแตละวันดูแล

ชวยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

- ใหคําปรึกษาสําหรับนักเรียนที่มปีญหา



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๑ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
-จัดเตรียมส่ือการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูที่หลากหลาย และนําเทคโนโลยีตางๆมาใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๒ การพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถ่ิน
- สํารวจแหลงเรียนรูบริเวณสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม

จัดหองสมุดเพือ่เปนแหลงเรียนรู เดือนเมษายน ๖๒
อบรมสานผักตบชวาใหชุมชน ๒ – ๓ พ.ค. ๖๒



๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๓ การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ
- ไดเขารวมกิจกรรมท่ีองคกรวิชาชีพท้ังภายในและภายนอกองคกรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

รวมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู ตลอดจนสรางเครือขายทางวิชาการ ในรูปแบบชองทางตางๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางองคกร

อบรมสานผักตบชวา ๒ – ๓ พ.ค. ๖๒ แนะแนวการศึกษาตอ ๕ มี.ค.๖๒



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ งานบริหารท่ัวไป
- ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายมาอยางเต็มท่ี เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

อบรมสานผักตบ ๒ – ๓ พ.ค. ๖๒

จัดแหลงเรียนรูหองสมุด เดือนเมษายน ๖๒
ประชาสมัพนัธงานบวชสามเณร

เดือนเมษายน ๖๒



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ
- เขารวมกิจกรรมทางวิชาการขององคกร โดยปฏิบัติงานในหนาทีท่ี่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ ตลอดจนสงเสริมพัฒนางานวิชาการใหดีย่ิงขึ้น 

แนะแนวการศึกษาตอ ๑๔ ก.พ. ๖๒ การรับ นร.เขาเรียน ม.๑ และ ๔ เดือนเมษายน ๖๒



๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
- เขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมายและชวยเหลือกิจกรรมอื่นๆ



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๑ การศึกษาเก่ียวกับชุมชน

-ศึกษาชีวิตความเปนอยูของชุมชนเพื่อ นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับทองถ่ิน สรางคานิยมให

นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของชุมชนที่อยูอาศัย

นิเทศการเรียนรูฝกอาชีพในชุมชน



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๒ การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน
- เขารวมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนท่ีจัดขึ้นเน่ืองในโอกาสวันสําคัญ

ตางๆรวมกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

งานวันสงกรานต ๑๒ เม.ย. ๖๒



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๓ การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

รณรงคคัดแยกขยะ ๑ มี.ค. ๖๒
- งานบวชสามเณรฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒

- คายจิตอาสา ๑๗ ม.ีค. ๖๒



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 
๕.๔ การใหบริการชุมชน
- เขารวมกิจกรรมของชุมชนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- มีความเต็มใจท่ีจะใหบริการแกผูปกครองนักเรียนท่ีมา

ติดตอราชการกับทางโรงเรียนดวยความเต็มใจ

ปจฉิมนิเทศ ๒๙ มี.ค. ๖๒ งานบวชสามเณรฤดรูอน เดือนเมษายน ๖๒

อบรมสานผักตบชวาใหชุมชน

๒ – ๓ พ.ค. ๖๒



๕. ความสัมพันธกับชุมชน 

๕.๕ การแลกเปล่ียน

เรียนรูกับชุมชน
- รับฟงความคิดเห็นของ

ผูปกครองในเรื่องตางๆที ่

ผูปกครองนําเสนอกับทาง

โรงเรียน

แจงขาวสารรบัฟงผูปกครอง

ผานไลนกลุมผูปกครอง



จบการนําเสนอ

ขอบคุณคะ
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