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ภาระงานสอนและ
งานพิเศษ

ดานการ
สอน

วิชาสังคมศึกษา    
ม.1
วิชา
ประวัติศาสตร 
ม.1
วิชาหนาที่
พลเมือง ม.4
วิชาสังคม              
ม.6

ดานงาน
พิเศษ

   หัวหนากลุมสาระ
สังคมศึกษา         ศาสนา
และวัฒนธรรม
      หัวหนาเวรชุดที่ 1
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนม.2
หัวหนาระดับ ม.1



รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

ดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

ดานความรูความสามารถ

1

2



รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดาน
ที่ 1

ดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ



ตอนที่  1   การมี
วินัย



ตัวบงชี้ที่1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 

ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม

แตงกายดวยชุดที่สุภาพ มีหลักคารวะธรรม ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี



ตัวบ่งช้ีท่ี1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม

และแบบแผนอันดีงามของสังคม

นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม



ตัวบงชี้ที่1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

แตงกายถูกตองตามระเบียบของทางราชการ เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ



ตัวบงชี้ที่1.2 การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

• ใชสิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง
• ไมฝกใฝอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ
• ประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณของครูมาโดยตลอด

• ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและสถานศึกษาอยาง

เครงครัด



ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและสถานศึกษา
อยางเครงครัด

มาทํางานตรงเวลา ไมมาทํางานสาย

อุทิศเวลานอกเหนือเวลาราชการ

รับผิดชอบในการสอนเขาสอนตรงเวลา



1.3 การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทาง
ราชการและ

      ผูเรียนอยางตอเนื่อง 

ภาพการลงเวลาปฏิบัติราชการ การเปนบุคคลที่ตรง
เวลา และอุทิศเวลาใหกับทางราชการ



1.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การ
รักษาผลประโยชนของทางราชการและไมมีผล
ประโยชนทับซอนปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

สุจริตรักษาผลประโยชนของทางราชการ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลกและตอตานคอรัปชั่น

กิจกรรมไทยนิยม
ยั่งยืน



1.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การ
รักษาผลประโยชนของทางราชการและไมมีผล
ประโยชนทับซอนปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

สุจริตรักษาผลประโยชนของทางราชการ

คําสั่งแตงตั้งการตรวจรับหนังสือ และจายเงินอุปกรณการ
เรียน



1.5 การรักษาความสามัคคี มีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอ
เพื่อนรวมงาน องคกรและชุมชน

รวมแสดงความยินดีกับบุคลากรในโรงเรียน ในโอกาส
ตางๆ



ตอนที่ 2 การ
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี



2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบ
ตอผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลัก ประหยัด คุมคา มี

ประสิทธิภาพ 

มีความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่น  และรับผิดชอบตอผล
สัมฤทธิ์ของงาน 



2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตามหลักศาสนา

การแสดงออกถึงคุณธรรมความกตัญูกตเวที ตามความ
ศรัทธาตามหลักศาสนา



2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทําใน
สิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย

 มีใบอนุญาตขับรถถูก
ตองตามกฎหมาย หลักฐานการจายภาษี 



2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและวางตัวเปนกลางทางการเมือง

รวมกิจกรรมรณรงคการออกเสียงลงประชามติ 



2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

และวางตัวเปนกลางทางการเมือง

รวมเปนคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ของโรงเรียน



2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดลอม

รวมจัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลสัปดาหวิทยาศาสตร



ตอนที่ 3 การดํารง
ชีวิตอยางเหมาะสม



3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ใหนักเรียนทําปุยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ



3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ใชหลักความรู และคุณธรรม ในการดําเนินชีวิต 



3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด

จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเกี่ยวกับโทษของอบายมุข
และสิ่งเสพติด 



3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด

เปนครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนใหดําเนินกิจกรรมงดเหลา
เขาพรรษา



3.3 การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและ
ของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง

 กิจกรรมการประชุมผูปกครองและการใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตอง



3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตําแหนงหนาที่



ตอนที่ 4  
ความรักและศรัทธา

ในวิชาชีพ



4.1 การเปนสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรม
ของวิชาชีพและทาง วิชาการอยางสรางสรรค

เขารวมกิจกรรมวันไหวครูที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกป



4.1 การเปนสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรม
ของวิชาชีพและทาง วิชาการอยางสรางสรรค

เปนผูปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
อยางเครงครัด



4.2 การศึกษาคนควาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความ
รูใหมๆ มาใชพัฒนางาน   ในวิชาชีพ 

เขารวมอบรม ในโอกาสตางๆรวมกับทางโรงเรียนและ
สํานักงานเขตพื้นที่ไดจัดขึ้น



4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการ
วิชาชีพ

มีการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนดังตอไปนี้

• เอกสารใบงาน

• แบบทดสอบ

• วิจัยในชั้นเรียน 



4.4 การรักษาชื่อเสียงปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
และการยกยองเชิดชูเกียรติ 

เขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญ

ยกยองเชิดชูเกียรติ
เพื่อนรวมงาน



4.5 การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 
สังคม 

การเยี่ยมบาน
นักเรียน

การอบรมใน
คาบโฮมรูม

รวมอบรม
นักเรียนคาบ
อบรมจริยธรรม



ตอนที่ 5             
ความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพ



ตอนที่ 5     ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

ปลูกฝง
ระเบียบ
วินัย
ความ
รับผิดชอบ
ความ
กระตือรือร
น
ใฝเรียนรู

ถายทอด
ความรูโดย
ไมปดบัง
สงเสริม
การกลา
คิดกลาทํา

สงเสริม
การ
คนควา
ดวยตนเอง
การสอน
แบบสืบคน
Active 
Learning



5.1 การเอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริมการ
แสวงหาความรู

      โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู



5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ

เทาเทียมกัน

ผานระบบ
ดูแล

ชวยเหลือ
นักเรียน

กิจกรรม
หองเรียนสี

ขาว

การใหคําปรึกษา แนะแนว

กิจกรรม
โฮมรูม

การออกเยี่ยม
บานนักเรียน

ครู
ประจํา
วิชา



5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ

เทาเทียมกัน

ออกเยี่ยมบาน
นักเรียน



5.2 การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ

เทาเทียมกัน

การดูแลนักเรียนอยางเต็มความสามารถทั้งในและนอก
หองเรียน



5.3 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
      และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ
มีความรักและ
ศรัทธาตอวิชาชีพ

รักและเขาใจศิษย

มีความยุติธรรมตอ
ศิษยทุกคน
อบรมบมนิสัยศิษย
อยางสมํ่าเสมอปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกทุก
คนสงเสริมใหผูเรียนได
สรางองคความรู
ดวยตนเอง
ความตั้งใจที่จะ
ถายทอดความรู
อยางเต็มความ
สามารถ



5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุงประโยชน
สวนรวม

โรงเรียนรางวัลนักเรียน
พระราชทาน



รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดาน
ที่ 2

ดานความรูความสามารถ



ดานที่ 2 ประกอบดวย 2 สวน

1

2

การเปนผูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการ

สอน

การพัฒนาตนเองเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในสาขาหรือกลุมสาระที่
รับผิดชอบหรือในงานที่

รับมอบหมาย



•1

•หลักสูตร

•2

•แผนการจัดการเรียนรู

•3

•สื่อ/ นวัตกรรม

•4

•แฟมสะสมผลงานคัดสรร

รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ



ดานที่ 2 สวนที่ 1

1. หลักสูตร

1

2

จัดทําแผนรายชั่วโมงที่มีการ
วิเคราะหหลักสูตร คําอธิบาย
รายวิชาโครงสรางรายวิชา 

หนวยการเรียนรู
มีการนําหลักสูตรไปใชในการ
วัดผลประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริงและไดมีการพัฒนา

ปรับปรุงทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรที่ถูก

ตองตามหลักวิชาการ



รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ

ดานที่ 2 
(สวนที่ 1)

1. 
หลักสูตร

2. 
แผนการ
จัดการ
เรียนรู 

มีการนําหลักสูตรไป
ใชในการวัดผล

ประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริงและไดมี
การพัฒนาปรับปรุง
ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของ

หลักสูตรที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ

จัดทําแผนราย
ชั่วโมงที่มีการ

วิเคราะหหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางรายวิชา 
หนวยการเรียนรู
สอดคลองกับหลักสูตรและ

บริบทของชุมชนมีองคประกอบครบถวน
สอดคลองกันและถูกตองตาม

หลักวิชาการออกแบบการเรียนรูที่
หลากหลายและถูกตอง



รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ

• ดานที่ 2 (สวนที่ 1)

2. แผนการจัดการเรียนรู 

       การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค/ตัวชี้วัด

    และกระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการที่หลากหลาย

       มีการบันทึกผลหลังการสอนและนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู

    ที่ถูกตองตามหลักวิชาการและเปนแบบอยางที่ดีได



รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ

• ดานที่ 2 (สวนที่ 1)

3. สื่อ/นวัตกรรม

มีการผลิตสือทีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 

 สื่อ POWERPOINT

เอกสารประกอบการเรียน



รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ

• ดานที่ 2 (สวนที่ 1)

4. แฟมสะสมผลงานคัดสรร ประกอบดวย

- ดานผูเรียน

•นักเรียนเรียนอยางมีความสุข(Happiness School) 
รางวัลนักเรียนพระราชทาน

- ดานสถานศึกษา  

•ศูนยใหบริการชุมชน

- ดานชุมชน

•ชุมชนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด



รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ

• ดานที่ 2 (สวนที่ 2)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ

ในสาขาหรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ

1. การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง 

ๆ



รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ

• ดานที่ 2 (สวนที่ 2)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะ
ในสาขาหรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือ
ในงานที่รับผิดชอบ
1. การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ(เกียรติบัตร)



• ดานที่ 2 (สวนที่ 2)
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ

ในสาขาหรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่

รับผิดชอบ

2. การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนํา

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน

รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ



รายการประเมิน/รายการปฏิบัติ

• ดานที่ 2 (สวนที่ 2)

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ

ในสาขาหรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่

รับผิดชอบ

3. การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ



จบการนํา
เสนอ

สวัสดีครับ


