
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

คำนำ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ ได้จัดทำเพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ (1 เมษายน 256๔ – 3๐ กันยายน 256๔  ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ 
พอสังเขปและแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน  
นอกจากนี้ยังได้นำเสนอภาพกิจกรรมบางกิจกรรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนรายงานผลงาน 
ครั้งนี้ด้วย 

  ผู้จัดทำขอขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ได้ช่วยให้ข้อมูลในการอ้างอิงเอกสาร
จนสำเร็จได้ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดทำได้อีกระดับหนึ่ง 
 
 

       ทัศนีย์ แสนเจริญสุข 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

สารบัญ 
                              

เร่ือง                   หน้า 

คำนำ             ก 
สารบัญ             ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป                                                                                     ๑ 
ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน         
 ๒.๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                        ๓ 
 ๒.๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม                ๑๒                                 
       และจรรยาบรรณวิชาชีพ          
ภาคผนวก            
  
                     
            
                



๑ 
 

 
   ครั้งที่  1 (  1 เมษายน.......256๔.............  -  30  กันยายน ........256๔............ )     
       ครั้งที่  2  (  1 ตุลาคม ........๒๕๖๔...............-  31  มีนาคม  .........๒๕๖๕............ )    
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อผู้รับการประเมิน      นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข             
ตำแหน่ง   ครู         เงินเดือน  ๒๒,๙๔๐     บาท 
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองคลอง    สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   ๒   
วิชาที่สอน 
 1. วิชาภาษาไทย     รหัสวิชา  ท 1๒101 จำนวน   5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

2. วิชาคณิตศาสตร์     รหัสวิชา  ค 1๒101 จำนวน   5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ว 1๒101 จำนวน   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๔. วิชาสังคมศึกษา      รหัสวิชา  ส 1๒101 จำนวน   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๕. วิชาประวัติศาสตร์      รหัสวิชา  ส 1๒102 จำนวน   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๖. วิชาสุขศึกษาฯ     รหัสวิชา  พ 1๒101 จำนวน   ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๗. วิชาศิลปะ      รหัสวิชา  ศ 1๒101 จำนวน   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๘. วิชาการงานอาชีพ      รหัสวิชา  ง 1๒101 จำนวน   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๙. วิชาแนะแนว      รหัสวิชา     -  จำนวน   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
1๐. วิชาลูกเสือ เนตรนารี     รหัสวิชา     -         จำนวน   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
1๑. ชุมนุม                      รหัสวิชา      -        จำนวน   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๑๓. สวดมนต์     รหัสวิชา      -        จำนวน   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๑๔. ซ่อมเสริม     รหัสวิชา      -        จำนวน   1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

ชั่วโมงการสอน......................๒๕................................ชั่วโมงต่อสปัดาห ์
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน........................-........................... วนั ประกอบด้วย 

(๑)  ลาป่วย  ..................-...................  วนั     (2)  ลากิจ ................-..................... วนั 
 คุณวุฒิทางการศึกษา 
   1. วุฒิปริญญาตรี     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  วิชาเอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ       -                  ตำแหน่ง เลขที่  ๙๓๘๔ 
  สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองคลอง    ตำบลป่ามะนาว 
  อำเภอ/เขต บ้านฝาง 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ 
   ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   รับเงินเดือนอันดับ   คศ.๑    ขั้น  ๒๒,๙๔๐  บาท 
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1.2 การรับราชการ 
  1. เริ่มรับราชการในตำแหน่ง........คร.ู......เมื่อวันที่......๑๗.........เดือน....สิงหาคม.......ปี…พ.ศ.๒๕๕๘ 
  2. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  เมื่อวันที่   ๑๘  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (1 เมษายน 256๔ – 3๐ กันยายน 256๔) 
 

 
ประเภท 

จำนวน  รวม 
ครั้ง วัน  ครั้ง วัน 

มาสาย - -  - - 
ลาป่วย - -  - - 
ลากิจ - -  - - 
ลาอุปสมบท - -  - - 
ลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร - -  - - 
ลาคลอด - -  - - 

 
1.4 งานที่ได้รับมอบหมาย 
  1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  2. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
 3. เจ้าหน้าที่การเงิน 
  4. เจ้าหน้าที่สารสนเทศโรงเรียน 
  - ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน 
  - จัดทำจดหมายข่าวโรงเรียน 
  - ผู้ดูแล Facebook โรงเรียน 
  5. งานวิชาการ 
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ส่วนที่ 2  
การประเมินผลการปฏบิัติงาน  

 

2.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
          1.  ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
            ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้
สอนวิชาทุกรายวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
     1) การศึกษาหลักสูตร   
  ข้าพเจ้าศึกษาเอกสารทางวิชาการ หลักสูตร  เอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 และหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง2560 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
คู่มือการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    2)  การวิเคราะห์หลักสูตร   
 ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปรบัปรุง 2560 
และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหัวเด่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1.2.1 ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา และปรับใช้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้แนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพและเสริมสร้างสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  โดยจัดทำ หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้  
  - วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
  - กำหนดสาระสำคัญ ว่าผู้เรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ 
  - จัดทำโครงสร้างรายวิชา 
  - วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ 
มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ 
ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน   
 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/  
แผนการจัดประสบการณ์ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
          ข้าพเจ้าได้จัดทำ กำหนดหน่วยการเรียนรู้  สาระสำคัญ  ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง  จัดทำกำหนดการสอน 
และกำหนดวิธีการวัดผลประเมินผล  ดังนี้ 
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  1.2.2.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.2.2.2 ศึกษาวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา เนื้อหา องค์ประกอบสำคัญ  คือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
สาระการเรียนรู้  และกิจกรรมการเรียนการสอน   
   1.2.2.3 นำสาระการเรียนรู้มาจัดทำกรอบเนื้อหาเพ่ือแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นรายแผนการ 
จัดการเรียนรู้  เพื่อประโยชน์ในการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  1.2.2.4 นำชื่อเรื่องและหัวข้อเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยพิจารณาจำนวนแผนการจัดการเรียนรู้ขอบข่ายเนื้อหาและเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดไว้  
  1.2.2.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีส่วนประกอบครบสมบูรณ์สามารถนำไปปรับใช้สอนได้ 
 1.2.3  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
  ข้าพเจ้า  นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข  ได้จัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นการปฏิบัติดังปรากฏหลักฐานร่องรอยในแผนการจัดการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมี
ความหลากหลายในการใช้สื่อนวัตกรรมในฐานะเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ศึกษาหาวิธีสอน 
แบบใหม่ ๆ มาถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น จากการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
และสื่อการสอนที่เตรียมไว้  นำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ปฏิบัติดังนี้ 
  1) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนำมาจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
  2) นำเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันไป  เช่น  การสนทนา ซักถาม 
การสังเกตภาพ  การร้องเพลง  เป็นต้น  เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนอยากเข้าร่วมกิจกรรม 
  3) แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
  4) ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผู้เรียน  โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม                         
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี  
 ผลที่ได้รับจากการถ่ายทอดความรู้ 
  1.  นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  2.  นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้นำและผู้ตาม 
  3.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  4.  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
  5.  นักเรียนผ่านจุดประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 1.2.4  คุณภาพผู้เรียน  
  1.2.4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้วนำไปจัดทำคำอธิบายราย
วิชา หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จนเกิดผลการจัดการเรียนรู้ 
  1.2.4.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน  
  ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในทุกรายวิชา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  โดยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด แล้วนำไปจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
จนเกิดผลการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
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 1.๒.๕  การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้  
    ข้าพเจ้าได้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง  
 ผลที่ได้จากการเตรียมและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
   1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี  ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ 
และได้รับประสบการณ์ตรงจากสื่อต่าง ๆ 
   2. ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากข้ึน รู้จักการแก้ปัญหา และเรียนอย่างมีความสุข   
   3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
   4. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่ได้ร่วมผลิตสื่อ และนำมาใช้ประโยชน์ 
 1.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ข้าพเจ้าทำการวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ได้ทำการวัดผลและประเมินผล การเรียนการสอน 
ทุกครั ้ง  เพื ่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู ้พื ้นฐานเบื ้องต้น  โดยใช้วิธีกา รสังเกตพฤติกรรม ของนักเรียน เช่น  
การทำงานอย่างมีขั ้นตอน  ปฏิบัติ กิจวัตรประจำวัน ร่วมกิจกรรม ด้วยความร่าเริง รับผิดชอบ ในงานที่ได้รับ 
มอบหมายใช้เวลาทำกิจกรรมที ่เป็นประโยชน์  ตั ้งใจ  มีมารยาท ช่วยเหลือ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นต้น 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์การสอบถาม เพื่อให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับนักเรียน และสามารถ จัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับนักเรียนประเมินผลระหว่างทำการสอน  เพื่อเป็นการปรับปรุง การเรียนการสอนและทำให้ทราบว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนมากน้อยเพียงใด   มีความเข้าใจ ในเรื ่อง ที ่สอนไปแล้วมากน้อยเพียงใด  
นักเรียนพบปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆอย่างไรนักเรียนมีความรู้  ความสามารถ และพฤติกรรมตามที่กำหนดหรือไม่ 
โดยการสังเกตความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันการทำงานทันตามกำหนด เวลาความสนใจและตั ้งใจ ศึกษา 
ค้นคว้าการแสดงความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การซักถาม ความเข้าใจ ความคิดเห็นและเจตคติ 
ของนักเรียน  ตรวจผลงานการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ  และประเมิน ความเอาใจใส่ ต่อการเรียน ความรับผิดชอบ 
ในงานที่กำหนดให้ทำ  โดยถือเกณฑ์ที่นักเรียน ผ่านได้คะแนน จากการทำกิจกรรมร้อยละ 80  ขึ้นไป  ในการวัดผล 
ระหว่างเรียนแต่ละครั้งจะวัดผลครอบคลุม ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  โดยใช้แบบทดสอบวัดราย 
จุดประสงค์ ตรวจผลงาน  ความสนใจและตั ้งใจเร ียน และเจตคติ  ต่อการเร ียนว ิชาต ่าง ๆ  และรวบรวม 
ผลการประเมินลงในจุดประสงค์ย่อย ปพ.5  
 ผลที่ได้รับจากกระบวนการดังกล่าว ปรากฏผลดังนี้ 
  1. ทำให้การวัดผลมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทีข่้าพเจ้าสอนมีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ 
  3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนทุกรายวิชา  
 1.2.7  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
 การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทครู คือการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือการบอกให้จดหนังสือ 
อย่างเดียวการสอนในชั้นเรียนครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้นซึ่งมีความสามารถพ้ืนฐาน 
แตกต่างกันออกไปทำให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอนที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลายสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน 
การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็น 
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ต้องดำเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาคืออะไร เกิดที่ไหน 
และมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้นำไปทดลอง 
ใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพร่ได้ต่อไป  
 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 2.1  การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
 1)  การอบรมนอกชั้นเรียน  ได้ปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 อบรมคุณธรรม และจริยธรรม การตรงต่อเวลา  การมาเข้าแถวหน้าเสาธง  
ระเบียบแถวขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ  ชี้แจงเรื่องการเรียน  การแต่งกาย  ความสะอาดของร่างกาย  เช่น  เล็บ  
ผม  เสื้อผ้า  ถุงเท้า  รองเท้า  เป็นต้น   
  1.2 ร่วมกับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ที่รับผิดชอบงานปกครองนักเรียนด้านประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนได้ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน    
  1.3 ให้ความรู้และอบรมนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อพบว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
โรงเรียน  การแต่งกาย  การพูดจา  กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม   
  1.4  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี   เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ต่อร่างกายและการรับประทานอาหารให้ตรงเวลา  ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
 2)  การอบรมในชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ปฏิบัติดังนี้ 
  2.1  อบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม  โดยให้นักเรียนปฏิบัติตน                        
ให้มีคุณธรรม 4  ประการ  และมีค่านิยมพ้ืนฐาน  5  ประการ  อบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เช่น  
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  การปฏิบัติตามมติของเพ่ือนร่วมชั้นและการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  2.2  ขณะสอนในชั้นเรียน  ได้อบรมในเรื่อง  
   -  การใช้ภาษา  ทั้งการพูดและการเขียนในการตอบคำถาม 
   -  การรักษาระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  ด้วยการไม่ส่งเสียงดัง 
เป็นที่รบกวนผู้อื่น   
   -  การตรงต่อเวลา เช่น  การไม่เข้าห้องช้า  การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 
   -  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  เช่น  การตอบคำถามในกิจกรรม  เป็นต้น 
 ความสามารถในการอบรมความประพฤติของนักเรียน  ได้แก่ 
          1)  การอบรมให้นักเรียนมีความประพฤติดี  สุภาพเรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  
การพูดจาไพเราะ  การรู้จักกาลเทศะ  การควรหรือไม่ควรกระทำ 
   2)  การปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน  5  ประการ  อันได้แก่ 
    -  การพ่ึงตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และความรับผิดชอบ 
    -  การประหยัดและออม 
    -  ความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
   3)  การอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม  4  ประการ  คือ 
    -  การรักษาความสัตย์  ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มีประโยชน์ 
    -  การรู้จักข่มใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์  ความดี 
   4)  หากพบนักเรียนใช้ถ้อยคำ  ภาษาท่ีไม่สุภาพ  กิริยามารยาทไม่เหมาะสม 
ได้ว่ากล่าวตักเตือน   ถ้ายังพบว่ายังไม่แก้ไข  ทำผิดซ้ำอีกก็จะรายงานให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ทราบเพ่ือช่วยกันแก้ไขตักเตือน 
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   5)  การอบรมเกี่ยวกับการแต่งกาย ได้อบรมให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบ 
ของโรงเรียนทั้งเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี  ชุดพละ 
 ผลที่ได้จากการอบรม  ปกครอง  ดูแลนักเรียน 
  1.  นักเรียนรู้สึกอบอุ่น  และนักเรียนมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นอย่างดี 
  2.  นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  3.  นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน 
 ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน ได้ปฏิบัติดังนี้ 
       1)  สำรวจความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน               
การสอน  ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น  
ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  เมื่อนักเรียนมีทุนความรู้เดิมอยู่แล้ว จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จใน              
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ง่าย 
              2)  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเรียน  ปัญหาสุขภาพ  
ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน  และชี้แจงทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  การสร้างความเข้าใจที่ดีมี ความเป็นกัลยาณมิตร 
ทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจ       
              3)  แนะนำการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เชน่ 
  -  การปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่  น่าเรียน   
  -  การจัดกิจกรรมอิสระ  เช่น  การทำแบบฝึกหัดแบบเพ่ือนสอนเพื่อน   
    4)  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียน  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทุกครั้ง             
ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และมารยาทสังคมที่ดีท่ีควรปฏิบัติให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ                  
ไม่เคยปล่อยปละละเลยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือ พฤติกรรมที่บกพร่องของนักเรียน  จะตักเตือน  
แนะนำด้วยคำพูดที่สุภาพและเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน  แล้วหาแนวทางแก้ไขและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เพ่ือลดความขัดแย้ง ลดความตึงเครียด ใ 
    5)  การพัฒนาทักษะชีวิต  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผู้เรียน  
นำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม” เพื่อสร้างคนดีให้เป็นศรีสถาบัน 
เพ่ือสร้างหลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคงให้เกิดขึ้นในใจของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียน  
มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ในครอบครัว ในโรงเรียน  ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
              ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการเตรียมการ  
และดำเนินการอย่างมีข้ันตอนส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
               -   ด้านสติปัญญา   เป็นผู้มีปัญญาสามารถเรียนรู้ทำงานตามที่มอบหมายได้สำเร็จ รู้จัก                     
การวิเคราะห์ปัญหา  แก้ปัญหาได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
                    -   ด้านอารมณ์   เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้  มีสุขภาพทางกาย   ทางใจ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีความสุขกับการเรียน 
                     -   ด้านสังคม  เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ๆ สามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ 
                     -   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามสามารถปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ  
และศาสนาที่ตนเองนับถือได้อย่างมีความสุข 
        



๘ 
 

2.2  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 -  จัดกิจกรรมโฮมรูม  ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน  ห้องเรียน  
ความสมัครสมานสามัคคี  ความมีน้ำใจ  ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องเรียน 
 -  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง  
รายการพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเฉพาะนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่น่าห่วงเพ่ือช่วยกันดูแลนัก
เรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน แก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของห้องเรียน  
ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง  ทำให้เพื่อนร่วมห้องต้องเดือดร้อน  ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน  
ด้วยการให้คำชมเมื่อเวรประจำวันที่ห้องเรียนในวันนี้สะอาด  เรียบร้อย 
โดยครูที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ตรวจเวรประจำวันในตอนเช้า  แก้ปัญหานักเรียนที่ส่งงานไม่ตรงต่อเวลา  
โดยให้นักเรียนที่ทำการบ้านในแต่ละวันไม่เสร็จให้นักเรียนอยู่ทำการบ้านที่ห้องเรียนให้เสร็จและส่งก่อนเป็นประจำ
ทุกวันก่อนกลับบ้าน  โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้างานกิจการนักเรียน  หัวหน้าห้องรับผิดชอบดูแล 
แทนครูที่ปรึกษาเป็นประจำและรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองกับครูที่ปรึกษาในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น 
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

- นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ 
- นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม  มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตรงเวลาและส่งงานครบทุ 
- นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.1  การพัฒนาตนเอง 

พัฒนาตนเองโดยย ึดหล ักการประเม ินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน  และสามารถพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   

ทั ้งน ี ้  คร ูจ ึงต ้องม ีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจ ัดห้องเร ียนที่ ม ีค ุณภาพ  ( Individual  
Development  Planning  :  IDP)  เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจ
ในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไปและเป็นการพัฒนาที่
ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อันนำไปสู่
การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้  และพัฒนาสู่
ความเป็นวิชาชีพต่อไป 

3.2  การพัฒนาวิชาชีพ 
ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งทำให้ 1. เกิดจากการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่ง

การเรียนรู้สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 2. เป็นนวัติกรรมใหม่ที่ช่วยให้ครูแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ 3. ครู นักการศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ร่วมกันและ
สะท้อนการปฏิบัติ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4. เป็นการท างานกลุ่มหรือเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 5. เป็นการรวมตัวกันไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "ครูเพ่ือ
ศิษย์" 6. เป็นสถานที่สำหรับ "ปฏิสัมพันธ์" ลดความ "โดดเดี่ยว" 7. สิ่งสำคัญท่ีสุดของ PLC คือ การทำงานที่มุ่งไป
ที่การเรียนรู้ ของเด็กแต่ละคนเป็นสำคัญ 8. PLC มุ่งการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
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การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ผลงาน/การเป็นวิทยากร/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(1 เมษายน 256๔ – 3๐ กนัยายน 256๔) 

 

ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง หน่วยงาน หลักฐาน 

1 ๒-๓ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ “Creating 
Unlimited Files for Automatic 
Certificate on Online Database” 

GEG Thailand เกียรติบัตร 

2 ๓ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

กศน. อำเภอเมือง
ศรีษะเกษ 

เกียรติบัตร 

3 ๓ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์หลักสูตร 
“วันฉัตรมงคล” 

กศน. อำเภอเกาะ
กูด 

เกียรติบัตร 

4 ๕ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต ๑ 

เกียรติบัตร 

5 ๑๒ พ.ค. ๖๔ 
เข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบวัดและ
ประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ 
Good Food For All กินด-ีอยู่ดี 

บริษัท คะตะลิสต์ 
จำกัด 

เกียรติบัตร 

6 ๑๖ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โปรแกรม “Good Apps For Education” 

โรงเรียนบ้านภูเขา
ทอง 

เกียรติบัตร 

7 ๑๖ พ.ค. ๖๔ 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง หนังสือพระ
ราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

ห้องสมุดประชาชน
อำเภอบ้านแหลม 

เกียรติบัตร 

8 ๑๖ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ไวรัส
(Virus)” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

เกียรติบัตร 

9 ๑๖ พ.ค. ๖๔ 
ได้เข้าร่วมและผ่านการอบรมออนไลน์ 
หลักสูตร “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 

สพป.เลย เขต ๓ เกียรติบัตร 

10 ๑๘ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบวัดความรู้กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ด้วยระบบอิเล็กททรอนิกส์ เรื่อง 
การวิจัยทางการศึกษา 

กศน. อำเภอเมือง
ศรีษะเกษ 

เกียรติบัตร 

11 ๑๙ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 

กศน.อำเภอเมือง
ราชบุรี 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง หน่วยงาน หลักฐาน 

12 ๑๙ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ธรณีวิทยา
พ้ืนฐาน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

เกียรติบัตร 

๑๓ ๑๙ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ออนไลน์ “อาเซียน หรรษา”-ของห้องสมุด
ประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” 

กศน.อำเภอบ้านแพ เกียรติบัตร 

๑๔ ๒๐ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆ 

เพจครยุ่งมุ่งศึกษา เกียรติบัตร 

๑๕ ๒๐ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง “พระอมตะเถรา
จารย์ และสถานที่สำคัญเมืองสี่แคว” 

เพจเรียนรู้ไม่สิ้นสุด เกียรติบัตร 

๑๖ ๒๐ พ.ค. ๖๔ ผ่านการทดสอบเรื่อง ลักษณะนาม 
โรงเรียนพุทธธรรม
วิทยา 

เกียรติบัตร 

๑๗ ๒๑ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 

กศน.อำเภอเมือง
ราชบุร ี เกียรติบัตร 

๑๘ ๒๔ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบเรื่องความปลอดภัยภายใน
โรงเรียน โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
(สวัสดิ์ประชานุกูล) 

เกียรติบัตร 

๑๙ ๒๔ พ.ค. ๖๔ 

ผ่านนการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตาม
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร 
“การทำ Data Visualization ด้วย Google 
Data Studio” 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

เกียรติบัตร 

๒๐ ๒๕ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรม
ผจญภัยลูกเสือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพม.สระแก้ว เกียรติบัตร 

๒๑ ๒๕ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ 
เรื่อง สถิติพ้ืนฐานในการวิจัย 

กศน.อำเภอดอน
พุด 

เกียรติบัตร 

๒๒  ๓๑ พ.ค. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สพป.กาญจนบุรี 
เขต ๒ 

เกียรติบัตร 

๒๓ ๒๖ มิ.ย. ๖๔ 
ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 
เนื่องในวันสุนทรภู่ 

โรงเรียน
สมุทรปราการ 

เกียรติบัตร 

๒๔ ๓๐ มิ.ย.๖๔ 
ผ่านการทดสอบออนไลน์ Education 4.0 
ผ่านระบบ Conference (ด้วยแพลตฟอร์ม 
DEEP) 

สพป.สุรินทร์ เขต 
๑ 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง หน่วยงาน หลักฐาน 

๒๕ ๑๘ ก.ค. ๖๔ 
เข้าร่วมอบรมออนไลน์หักสูตร การสื่อดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู้ ในห้องเรีย
และรูปแบบออนไลน์ 

สพป.ขอนแก่น เขต ๕ 
ร่วมกับ บริษัท อักษร 

เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

เกียรติบัตร 

2๖ ๗ ส.ค. ๖๔ 
เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ สัปดาห์ พัฒนา
นวัตกรรม Active Learning ภายใต้
โครงการ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

สพฐ. เกียรติบัตร 

๒๗ ๑๕ ส.ค. ๖๔ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

สพฐ. เกียรติบัตร 

๒๘ ๒๔ ส.ค. ๖๔ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๕  

สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

เกียรติบัตร 

๒๙ ๒๔ ส.ค. ๖๔ 
ได้รับการพัฒนาอบรม เรื่อง เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง 
“บ-ว-ร”ต่อต้านการทุจริต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
และสำนักงาน ป.ป.ช. 

เกียรติบัตร 

๓๐ ๒๖-๒๗ ส.ค.๖๔ 

เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “นวัตกรรมการศึกษา: 
กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย” 

สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

เกียรติบัตร 

๓๑ ๓๑ ส.ค. ๖๔ 

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภา
การศึกษาเสวนา (CEO Forum) ครั้งที่ ๖ 
เรื่อง ฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษา : ผู้นำ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

เกียรติบัตร 

๓๒ ๖ ก.ย. ๖๔ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์
การสอน Phonic สำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา (How to Teach Your 
Child Phonic) 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกียรติบัตร 

๓๓ ๑๐ ก.ย. ๖๔ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 : NEXT 
Normal Education Reimagined การ
บริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 
พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สพฐ. และบริษัท 
ไมโครซอฟท์(ประเทศ
ไทย) จำกัด 

เกียรติบัตร 

๓๔ ๑๑ ก.ย. ๖๔ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๒ : กลยุทธ์การ
จัดการเรียนการสอนและการจัดประชุม
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT 
Normal 

สพฐ. และบริษัท 
ไมโครซอฟท์(ประเทศ
ไทย) จำกัด 

เกียรติบัตร 
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๒.2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและ
หน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
   ข้าพเจ้ามีว ินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัต ิตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม                    
และแบบแผนอันดีงามของสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม ถูกต้ องตามระเบียบวินัยของทาง
ราชการ ทั้งในด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มาปฏิบัติ
ราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการ  อุทิศและเสียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่  มีความอดทน
อดกลั้น ต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ไม่นำเวลา
ราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว  มีความรักสามัคคีในองค์กร มีความละอาย  และเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ มีระเบียบวินัย   เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน เชิดชู 
และเคารพสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา   และพระมหากษัตริย์  

ข้าพเจ้าซื ่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที ่ ร ักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอบรม สั ่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเร ียนการสอน เพื ่อพัฒนานักเรียน                         
อย่างเต็มศักยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าที่การสอน และงานหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ                          
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากงานราชการ ไม่เอาเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว รักษาผลประโยชน์ 
ของโรงเรียน  เช่น  การประหยัดน้ำ  ประหยัดไฟ  หรือใช้กระดาษของทางราชการโดยประหยัด  เป็นต้น               
พร้อมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ    
 

 2.2.2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ศึกษากฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาท
หน้าที่ทางราชการของครูในหมวดที่ว่าด้วยวินัยทางราชการจนเข้าใจ และได้ปฏิบัติตนตามกฎหมาย   และระเบียบ
แบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุด การรักษาระเบียบ
วินัยในการมาและกลับในการปฏิบัติราชการที่ตรงเวลา การปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีส่วน
ร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู ้อื ่น ยึดมั ่นในคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที ่ด ีและปฏิบัต ิตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพื่อนร่วมงาน และนักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  
 

 2.2.3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
  ข้าพเจ้าตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ โดยไม่เอาเวลาราชการไปหาผลประโยชน์หรือทำธุรกิจส่วนตัว  หากได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบและทำให้เสร็จ แม้งานนั้นต้องนำไปทำต่อที่ บ้านหรืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือได้รับคำสั่งให้ทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์  ข้าพเจ้าไม่เคยหลีกเลี่ยงต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนตามปกติแล้ว   



๑๓ 
 

 2.2.4 การมีจิตสำนึกที่ดี  มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา  เต็มหลักสูตร  โดยมา
ปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกทำงาน  วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ทำการวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคคล  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
หลายสถานการณ์  หลากหลายวิธีการเรียนรู้ตามความแตกต่างของนักเรียน  ให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้  
ทักษะประสบการณ์  ทักษะการแก้ปัญหา  ตามความสามารถ ได้ให้กำลังใจ และเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม
ให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูม และจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ให้กำลังใจในการเรียนรู้  
การแข่งขันทักษะวิชาการ และจัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้น่าเรียน รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
    ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่าง
สม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน ให้ความรัก ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนทุก
คนด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ในฐานะครูที่ปรึกษา ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนที่จำเป็นต่อนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริม
นักเรียนได้ตรงจุด ตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย ทำความรู้จักคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อเกิดปัญหา
จะแก้ไขทันที  มีการวางตนเป็นกลาง  ไม่ลำเอียง  และมีความยุติธรรมให้แก่นักเรียนทุกคน  มีการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี และว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน ที่มีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม 
พร้อมอธิบายเหตุผล ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหม่ ตั้งใจดูแลอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความ
ประพฤติท่ีดีงาม  เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
    ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ ่มสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่                     
อุทิศตนแสวงหาความรู ้และเทคนิคใหม่ ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาที ่สอนทั ้งในหนังสือ              
ระบบอินเตอร์เน็ต บทเรียนสำเร็จรูป โปรแกรมสื่อการสอน มาประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  สร้างและพัฒนา
สื่อการสอนให้เหมาะสม ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น  รวมทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา อบรมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาตนเอง ศึกษาข้อมูล
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการสอนให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์   ต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น  
      ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งงานการสอน งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียน                
ด้วยความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ดูแล  เอาใจใส่
นักเรียนในด้านการเรียน และความประพฤติ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความประพฤติท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจให้เสร็จทันเวลา พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอย่างเรียบ
ง่าย และประหยัดโดยใช้ทรัพยากรในหน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   ช่วยลดค่าใช้จ่าย ใน โรงเรียนด้วยการ
ปิดน้ำ ปิดไฟ และปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน รวมถึงการรณรงค์และ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการ
ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียน และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน  



๑๔ 
 

 ข้าพเจ้า นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
รักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียน  
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ให้กับนักเรียนทุกชั่วโมงที่สอน แสดงความเคารพ
โดยการไหว้ผู้ที่มีอาวุโสกว่า เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา การแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ได้ทำบุญตักบาตรในวันพระ ไปปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาส แนะนำสั่งสอนให้นักเรียนได้ฝึกนั่งสมาธิในชั่วโมงโฮมรูม 
อบรมสั่งสอนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ให้เป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม มีความกตัญญูรู้คุณ รู้จักขอโทษ 
ให้อภัย เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว   และรู้จักช่วยเหลือสังคม  ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน
และผู้เรียนเสมอ และได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   ให้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน ในโอกาสต่าง ๆ  
 

 2.2.5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และผู้รับบริการ มีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพ  
มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิชาชพีครู 
และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้
ให้กับนักเรียนทุกคน   
   ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที ่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่  ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน โดยประพฤติ ปฏิบัติและวางตน  ให้
เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น แต่งกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย                                                              
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของศาสนา มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความ
เป็นครู  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  ดำรงตนเป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติการสอนด้วยความตั้งใจ เอ้ืออาทรต่อศิษย์อย่างเสมอภาค มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ใช้ถ้อยคำสุภาพ มีน้ำเสียงน่าฟัง  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งในห้องเรียน ในที่ประชุม และชุมชน  ส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยของนักเรียน ให้คำแนะนำ ตักเตือนนักเรียนที่พูดจาไม่สุภาพ ช่วยแก้ไขเมื่อนักเรียนใช้ภาษาไทยไม่
ถูกต้องทั้งการเขียนและการพูด เพื่อสร้างนิสัยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิด
ความแตกแยกในหมู่คณะ  ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนจนได้รับความไว้ว างใจจากเพื ่อน
ร่วมงาน ผู้บริหาร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลา
ตามที่โรงเรียนกำหนด เอาใจใส่ สนใจและดูแลสถานที่ทำงาน ห้องพักครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที่
สะอาด เรียบร้อย  
 
 
 
 



๑๕ 
 

 2.2.6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 
   ข้าพเจ้ามีความสามัคคี  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเสียสละ เกื้อกูลกัน  
ประพฤติปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความจริงใจ สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
ราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรมและให้
ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  ให้การสงเคราะห์
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ร่วมบริจาคเงินร่วมสมทบทำบุญโอกาสต่างๆ ได้แก่  กฐิน  ผ้าป่าสามัคคี บิดามารดา
นักเรียนเสียชีวิต บิดา มารดาของครูในโรงเรียนเสียชีวิต ศิษย์เก่าเสียชีวิต ข้าพเจ้าได้เสียสละเวลา และเสียสละเงิน 
ในการร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วยเหลือเพื่อนครูในด้านการแก้ไขปัญหางาน
วิชาการ ให้คำแนะนำเพ่ือนครูอย่างกัลยาณมิตร ได้ร่วมวางแผน ร่วมปรับปรุง พัฒนาผลงานของหมู่คณะทั้งในและ
นอกกลุ่มสาระฯ ทุกขั้นตอน ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ จนทำให้งานประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ และได้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน  ที่อาศัยอยู่ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบทและงาน
ฌาปนกิจศพ เป็นต้น 
  ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู ซึ่งอาชีพครูจะได้รับการยกย่อง  หรือเชิดชูเกียรติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
การประพฤติปฏิบัติตนของเรา  คนที่ใกล้เรามากที่สุด คือนักเรียน เราต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนเห็น
อย่างไร เขาก็จะไปพูดหรือเล่าให้ผู้ปกครองฟังเช่นนั้น  การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครอง ใน
การช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองยกย่อง และเชิดชูเกียรติได้เช่นเดียวกัน ที่เอาใจใส่และ ดูแล
ลูกหลานของเขาอย่างใกล้ชิด  การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันไหว้ครูในโรงเรียน เพ่ือให้
นักเรียนไหว้ และบูชาครู ซึ่งแสดงถึงความอ่อนน้อม กตัญญู รู้คุณ กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และผลจากการ
ที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู  
   ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของครู ศักยภาพของนักเรียน งานหรือกิจกรรมต่าง  ๆ ที่โรงเรียนและหน่วยงานต้น
สังกัดจัดขึ้นอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  ให้
การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ตามความเหมาะสมที่เราจะสามารถช่วยได้  โดยไม่ต้องคอยให้เขาขอความช่วยเหลือ เห็น
ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือ
แก่ชุมชน แก่เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ทั้งด้านกำลังกาย และกำลังทรัพย์ได้ช่วยเหลือทุนทรัพย์สิ่งของแก่
เพื่อนครูตามโอกาส บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้ความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม งาน โครงการที่โรงเรียน จัดอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ   อำนวย
ความสะดวกแก่หน่วยงานราชการอื่น ๆที่มาขอใช้สถานที่  หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยัง
เสียสละเวลาและอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด  โดยปฏิบัติงานอย่างไม่คำนึงถึงเวลาราชการเท่านั้น แต่
จะยึดความสำเร็จของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   



๑๖ 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 
 
        

(ลงชื่อ).................................................. 
        (นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข) 

                                   ตำแหน่ง  ครู 
     วันที่  ๑๓  เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 

          ............................................................................................................................................................ 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้บังคับบัญชา 
                       (นางชุติมา กะริอุณะ) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
            วันที่ .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 เกียรติบัตร / คำสั่ง  (1 เมษายน 256๔ – 3๐ กันยายน 256๔) 
                            ภาพกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

เกียรติบัตรการอบรม 

วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
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๓๐ 
 



๓๑ 
 



๓๒ 
 



๓๓ 
 



๓๔ 
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๔๔ 
 

 


