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โรงเรียนบ้านโคคลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำนำ
ข้าพเจ้าได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้ ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย
เพื่อให้ การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคคลาน
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การปฏิบัติหน้าที่ของ
นางอรนุช ประพันธ์ ตำแหน่ง ครู
นางอรนุช ประพันธ์ ตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโคคลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ยึด
หลักการปฏิบัติตนแก่ศิษย์ โดยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่าเทียมกันเมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน
สามารถขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอน สอนนักเรียนให้สามารถมีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานรายวิชาและจุดประสงค์รายวิชา โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ใช้ความรัก
ความเมตตาในการสอนเสมอ ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับ
ผู้ปกครองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ ตาม
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๑
หน้าที่และ การบริหารงานของสถานศึกษา ดังนี้
1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
บทบาทหน้าที่ครูประจำชั้น
1. สำรวจการมาเรียนโรงเรียนของนักเรียนทุกวัน
2. ติดตามผลการเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียน
3. เอาใจใส่ตรวจตราการทำงานของนักเรียน การทำความสะอาดเขตบริเวรรับผิดชอบ ห้องเรียน
4. เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริม สนับสนุนการทำความหรือตามความสามารถของนักเรียน
6. เป็นที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามในเรื่องการเรียน ทุกข์สุข สวัสดิการ พร้อมทั้งให้
คำแนะนำและช่วยเหลือที่ดีแก่นักเรียน
7. ครูประจำชั้นต้องติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องการเรียนแจ้งผลการเรียนหรือความ
เจริญก้าวหน้า ของศิษย์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ อันเกี่ยวกับความประพฤติหรือเรื่องอื่น ๆ
สัมพันธ์เกี่ยวข้อง กัน ถ้านักเรียนมาสายหรือขาดเรียนเกิน 3 วัน ต้องแจ้งหรือติดต่อผู้ปกครองให้ทราบ หาก
ขาดเกิน 5 วัน ติดต่อกัน 5 วันให้แจ้งงานทะเบียน เพื่อดำเนินการต่อไป
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. ครูผู้สอนรายวิชา
1. วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
2. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 4/2 5/1 5/2 6/1 6/2
๓. วิชาสอนซ่อมเสริม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
๔. วิชาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
๕. วิชาแนะแนว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
๖. วิชาชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๗. วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
บทบาทหน้าที่ครูผู้สอน
1. เตรียมการสอน วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม
การใช้ สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล
2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ
3. กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่ำเสมอ
4. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดย
ปฏิบัติตาม ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
7. จัดทำเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียนพฤติกรรม
ต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามกำหนด
8. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน
9. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินประจำปี
11. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
12.ให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย
13.พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียนการ
สอนใน หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
14.ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความ
เจริญก้าวหน้ามาก น้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ
15.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์จะได้เป็น
ผู้ใหญ่ที่ดี ของสังคมในวันหน้า
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16.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและ
จรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
17.ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ทำงานสำเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษา
เวลาที่นัด หมาย
18.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
19.ปฏิบัติงาน ทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
20.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
- ผู้รับผิดชอบโครงการห้องวิทยาศาสตร์
- ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม
- ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- ผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนบ้านโคคลาน
- ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
งานเวรยามประจำวันและวันหยุดราชการ มีหน้าที่
๑. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ
2. อบรม ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง โดยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าอยู่ในหลักมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ และตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ กล่าวคือ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูดังนี้
4.การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณข้อที่ 1 รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดย เสมอหน้า
จรรยาบรรณข้อที่ 2 อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้
แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
จรรยาบรรณข้อที่ 3 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทางกายวาจา ใจ
จรรยาบรรณข้อที่ 4 ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคมของศิษย์
จรรยาบรรณข้อที่ 5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระทำ การใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
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จรรยาบรรณข้อที่ 6 พัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ
พัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณข้อที่ 7 รักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
จรรยาบรรณข้อที่ 8 ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
จรรยาบรรณข้อที่ 9 ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทย
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การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มาตรฐานที
มาตรฐานที่ 1่ 1

ปฏิบัติกจิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่
เสมอ

คาอธิบาย
การปฏิบัตกิ จิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครู
หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการที่
องค์กรหรือหน่ วยราชการสมาคมจัดขึน้ เช่ น การประชุม
การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็ นต้ น
ทั้งนีต้ ้ องมีผลงานหรื อรายงานที่ปรากฏชัดเจน
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1
ระดับที่ 1
แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพครู อยู่เสมอ
โดยพิจารณาจาก
1. การศึกษาเอกสาร ตารา และสื่ อต่าง ๆ
2. การเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ
ระดับที่ 2
มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู
โดยพิจารณาจาก
1. เป็ นสมาชิก และการเข้าร่ วมกิจกรรมขององค์กร สมาคม ชมรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนื อจากที่ทางราชการจัดตั้ง
2. การเป็ นผู้ดาเนินการหรื อมีส่วนร่ วมในการดาเนินการกิจกรรมขององค์ กร
วิชาชีพครู
3. การเผยแพร่ ความรู้ ทางวิชาการ
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ระดับที่ 3
เป็ นผู้นาในวิชาชีพครู
โดยพิจารณาจาก
1. เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทางานขององค์ กร สมาคม ชมรมที่
ส่ งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู ที่นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง
2. เป็ นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรื อกิจกรรมทางวิชาการพัฒนา
วิชาชีพครู
3. เป็ นผู้จัดทาและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา
4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ อยู่เสมอ
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มาตรฐานที่ 1
ปฏิบัติกจิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู
 แบบรายงานการเข้าร่ วมประชุม อบรมสัมมนาหรื อกิจกรรมวิชาการ
 ใบเกียรติคุณเกี่ยวกับการเป็ นกรรมการอนุกรรมการหรื อคณะทางาน
ขององค์ กร สมาคม ชมรม
 หนังสื อคาสั่ง / หนังสื อเชิญเข้าอบรมสั มมนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยู่เสมอ
ระดับที่ 1 แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพครูอยู่เสมอ
ระดับที่ 2 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชี พครู
ระดับที่ 3 เป็ นผู้นาในวิชาชีพครู
รายการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติ
 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวารสารวิชาการ
 นาความรู้ที่ได้มาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วารสารข้าราชการครู ศึกษาผ่านทาง
และพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
อินเตอร์ เน็ทโดยเข้าเว็บไซด์เกีย่ วกับการศึกษา
เป็ นประโยชน์ ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา
บันทึกหรื อถ่ายเอกสารสาเนาเรื่ องที่ตนสนใจ  นาความเคลือ่ นไหวทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ แก่นกั เรียน
 ศึกษาเอกสารหลักสู ตรและเอกสารคู่มือการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ แล้วนามา  นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพทุกคนด้วย
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
กระบวนการเรียนการสอนแบบหลากหลายเป็ นที่ยอมรับของ
การประยุกต์ให้ สอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ปกครองนักเรียน
ของผู้เรียนและชุมชน
 ศึกษาสื่ อต่าง ๆ จากแหล่งผลิต ร้ านค้า
จาหน่ ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วนามา
ประยุกต์ใช้ ผลิตให้ สอดคล้องกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ได้สื่อการเรียนการสอนทีท่ าจากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้
เป็ นที่ชื่นชอบของนักเรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตาม
เป้าหมายของสื่ อที่ผลิตแต่ละชิ้น

 การจัดสิ่งแวด ล้อมเพื่อลดภาวะวิกฤติใน
ชุมชนและองค์กร

 จัดทาศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติเพือ่ ปลูกจิตสานึกนักเรียนรัก
ธรรมชาติ และหวงแหนสิ่งแวดล้อม

 หลักสู ตรมิติใหม่ในการสอน

นากิจกรรมมารยาทมาใช้ กับการเรียนการสอนนักเรียนและ
พัฒนาเป็ น ผู้นาผู้ตาม
 สัมมนาเพื่อพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้ตามความ
สนใจและประเมินผลตามสภาพจริง
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รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 ศึกษาดูงานการจัดเวทีวิชาการปฏิรูปการ
เรียนรู้

 นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงตนเองในเรื่องของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้

 รายงานผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาภายใน

 ร่ วมจัดทารายการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนจนสาเร็จนาผลการประเมินมาพัฒนาจัดการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

 เป็ นผู้กากับลูกเสื อสามัญของกอง
ลูกสื อสามัญ- เนตรนารี
โรงเรียนบ้ านหนองหมาก

 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานนอกเหนือหน้ าที่เอาใจใส่
ในนักเรียนทุกคนเท่ากันให้ ความช่ วยเหลือตามโอกาสอันควร

เป็ นวิทยากรอบรมส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในกิจกรรมสวดมนต์สุด
สัปดาห์

นักเรียนนาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวันและปรับปรุงพฤติกรรม
ได้สอดคล้องกับหลักธรรมดีขนึ้
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มาตรฐานที่ 2

ตัดสินใจปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน

คาอธิบาย
การตัดสินใจปฏิบัติกจิ กรรมต่ าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชื่ นชมชื่ นชอบด้วยความรัก
และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่น ๆ ต้ องคานึงถึงประโยชน์ ที่เกิดกับผู้เรียนเป็ นหลัก
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2

ระดับที่ 1
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ ผ้ ูเรียนเฉพาะในด้ านการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรียน
โดยพิจารณาจาก
1. เป็ นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้ จริ ง
2. เป็ นกิจกรรมสร้ างนิสัยในการลงมือปฏิบัติแก่ ผ้เู รียน
3. เป็ นกิจกรรมสร้ างคุณธรรมที่มีผลให้ ผ้ ูเรียนได้ปฏิบัติตาม
ระดับที่ 2
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ ผ้ ูเรียนทั้งในด้ านการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรู้และกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
โดยพิจารณาจาก
1. เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามลาดับความสาคัญก่ อนหลังโดยให้ ความสาคัญกับ
กิจกรรมที่มีผลต่อเด็กต่อเด็กโดยตรงมากกว่ากิจกรรมที่มีผลต่อเด็กโดยอ้อม
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ระดับที่ 3
ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้ านในหน้ าที่ครูให้ สอดคล้ องสั มพันธ์ กัน
ต่ อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้ าน

และส่ งผลโดยตรง

โดยพิจารณาจาก
1. กิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์ กับพัฒนาการของผู้เรียน
2. กิจกรรมและงานต่าง ๆ ในหน้ าที่ครูส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนทุกด้าน
3. กิจกรรมและการปฏิบัติงานต่าง ๆ แสดงถึงความสัมพันธ์ ในการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็ นระบบ ให้ ส่งผลถึงผู้เรียนอย่ างชัดเจน
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มาตรฐานที่ 2
ตัดสิ นใจปฏิบัติกจิ กรรมต่ าง ๆ โดยคานึงถึงผล
ที่เกิดกับผู้เรียน
หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 คาสั่งให้ ปฏิบัติงาน / กิจกรรม
 บันทึกเสนอการปฏิบัติงาน / กิจกรรมที่คิดจัดทาขึน้
 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมที่ได้จัดทา
 แบบบันทึก / แบบประเมินการปฏิบัติงานและกิจกรรม
 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน / การจัดกิจกรรม
 รูปภาพการนานักเรียนไปทัศนศึกษาแบบแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง

/
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ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ ผ้ เู รียนเฉพาะใน
ด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ ผ้ เู รียนทั้งในด้ าน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรู้ และ
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้ านในหน้ าที่ครู ให้ สอดคล้ องสั มพันธ์ กัน และ
ส่ งผลโดยตรงต่ อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้ าน

รายการปฏิบัติงาน
 เป็ นทีป่ รึกษา ให้ คาชี้แนะนักเรียนด้วย
ความ รักความห่ วงใย
จัดป้ายนิเทศภายในห้ องเรียนให้ เกิด
บรรยากาศ การเรียนรู้

ผลการปฏิบัติ
 ให้ ความเป็ นกันเองกับนักเรียนทุกคน พูดคุยด้วยเพื่อให้ ได้รู้ถึง
ปัญหาและนาปัญหาที่ได้ร่วมกับคณะครูช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา
 นักเรียนได้ร่วมคิด เสนอและลงมือจัดป้ายนิเทศแบ่ งหน้ าที่
รับผิดชอบในการทางาน

 สร้ างวิถีประชาธิปไตย

 เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนทุกคนได้แสดงข้อคิดเห็นได้โดยอิสระ แต่
จะต้องยึดหลักการและเหตุผล เคารพในสิทธิของกันและกัน

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เป็ นที่จูงใจ
ผู้เรียน

 นักเรียนได้แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมตลอดเวลา กล้าแสดง
ความคิดเห็นใช้ เหตุผล ครูให้ การเสริมแรงโดยวิธีการหลากหลาย
เช่ น ชมเชย สัมผัสตัว ให้ รางวัล ฯลฯ

 จัดทาเอกสารบันทึกผลความก้าวหน้ าทาง
วิชาการ พัฒนาการ และด้านพฤติกรรม

 จัดทาเอกสารธุรการชั้นต่าง ๆ และเอกสารบันทึกข้อมูลที่
สนับสนุน ให้ เกิดการพัฒนาครบทุกด้านแก่ผ้เู รียน เช่ น
 ปพ. 4  ปพ. 5
 ปพ. 6  ปพ. 8
 และเอกสารธุรการชั้นอื่น ๆ ตามทีท่ างราชการและโรงเรียน
กาหนด
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รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 จัดทารายงานผลการเรียน

 รายงานผลการเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบทุกคนทุกภาค
เรียน อย่างสมา่ เสมอ

 จัดกิจกรรมสร้ างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้ แก่นักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมโครงการวันสาคัญต่าง ๆ
เช่ น วันแม่ แห่ งชาติ วันพ่อแห่ งชาติ
วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา ฯลฯ

 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา พัฒนาตนเป็ นผู้มี
คุณธรรมเป็ นที่ยอมรับในด้านซื่อสัตย์ รับผิดชอบหน้ าที่ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 ร่ วมกิจกรรมเสริมสร้ างนิสัยให้ แก่นักเรียน  นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
โดย ดาเนินกิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในระดับน่าพอใจ
กีฬาสี กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี

สนับสนุนและฝึ กซ้ อมนักเรียนเข้าร่ วม  นักเรียนที่เข้าร่ วมแข่งขันได้รับประสบการณ์จากการได้เข้าร่ วม
แข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการและกิจกรรม
แข่งขัน กล้าคิดกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมาก
ประกวดในระดับต่าง ๆ
ขึน้
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มาตรฐานที่ 3
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ

คาอธิบาย
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้
ความรู้พยายามอย่างเต็มความสามารถของครู ที่จะให้ ผ้เู รียน
เกิดการเรียนรู้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความ
ต้ องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาตามความต้องการที่
แท้ จริงของผู้เรียน ปรับเปลีย่ นวิธีการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่ งเสริมพัฒนาการด้านต่ าง ๆ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็ นระบบ
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3

ระดับที่ 1
มีการแก้ ไขข้อบกพร่ องของผู้เรียน
โดยพิจารณาจาก
1. การตรวจสอบข้อบกพร่ องของผู้เรียน โดยใช้ เนื้อหาวิชาเป็ นหลัก
2. การสอนซ่ อมเสริมตามข้อบกพร่ องของผู้เรียน
ระดับที่ 2
มีการแก้ ไขข้อบกพร่ องของผู้เรียนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ สูงขึน้
กว่าเดิม
โดยพิจารณาจาก
1. การตรวจสอบข้อบกพร่ องของผู้เรียน โดยใช้ พัฒนาการของผู้เรียนเป็ นหลัก
2. การจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ตามด้านที่บกพร่ องอย่างเหมาะสม
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ระดับที่ 3
มีการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ สูงขึน้
อย่างเป็ นระบบ

เต็มขีดความสามารถของแต่ ละคน

โดยพิจารณาจาก
1. การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็ นรายคน เป็ นรายสมรรถภาพ
2. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสม และเต็มตาม
ศักยภาพ ตามลาดับขั้นการพัฒนา
3. การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้ กิจกรรม
การเรียนรู้หลากหลายรู ปแบบอย่างเป็ นระบบ
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มาตรฐานที่ 3
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 คาสั่ง / บันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน
 แบบตรวจสอบ / ทดสอบของผู้เรียน
 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็ นรายบุคคล ( ปพ. 6 )
 แบบบันทึกการสอนซ่ อมเสริมผู้เรียน
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจาภาคเรียนหรื อประจาปี การศึกษา
 ใบเกียรติบัตร / โล่ / ถ้ วยรางวัล ที่ผ้ เู รียนได้ รับจากการประกวด
แข่งขันทุกระดับ
 รูปภาพขั้นตอนหรื อรู ปแบบของกิจกรรม
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ
ระดับที่ 1 มีการแก้ ไขข้อบกพร่ องของผู้เรียน
ระดับที่ 2 มีการแก้ ไขข้อบกพร่ องของผู้เรียนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ให้ สู งขึน้ กว่ าเดิม
ระดับที่ 3 มีการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ สูงขึน้ เต็มขีดความสามารถ
ของแต่ละคนอย่างเป็ นระบบ
รายการปฏิบัติงาน
 ให้การสนับสนุนส่ งเสริมผู้เรียนให้ รู้จัก
เรียนรู้ ด้วยตนเอง

ผลการปฏิบัติ
 นักเรียนได้ใช้ ความคิด สติปัญญาในการตัดสินใจปฏิบัติงาน
สร้ าง ผลงานด้วยตนเอง

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผ้เู รียน โดย  นักเรียนได้รู้จักหน้ าที่ของตนเองในฐานะการเป็ นผู้นา ผู้ตาม
เน้ นนักเรียนเป็ นสาคัญ
รู้จัก เคารพในกฎ กติกา ของกระบวนการพัฒนาตนเองให้ รู้จักการ
ทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ยิ่งขึน้ มีเจตนคติที่ดีในการทางานเป็ นกลุ่ม
นักเรียนมีน้าใจช่ วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า การทางานเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นมีความสุ ข
 จัดทาแบบประเมินต่าง ๆ เพื่อศึกษา
 นักเรียนได้รับการแก้ไข พัฒนาจุดที่ยงั ด้อยให้ ดีขนึ้ โดยใช้ การ
ศักยภาพของผู้เรียน แล้วคิดหาวิธีการพัฒนา
ประเมินตามสภาพจริง ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน
ขจัดข้อบกพร่ อง พัฒนาสื่ อ และนวัตกรรมเพื่อ จนเกิดทักษะ มีความชานาญ และเรียนรู้อย่างมีความสุ ขด้วยวิธีการ
สนับสนุนส่ งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
หลากหลาย
 จัดกิจกรรมสนับสนุนส่ งเสริมความสามารถ  นักเรียนได้รับประสบการณ์และความภาคภูมิใจส่ งผลให้เกิดการ
ของ นักเรียนในทุกด้านตามศักยภาพของแต่
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการได้รับ
ละบุคคลและสนับสนุนเข้าร่ วมแข่งขันความ
ความสาเร็จเป็ นที่น่าพอใจ และได้รับการยกย่องในการนาชื่ อเสียง
เป็ น เลิศทางวิชาการและกีฬาในระดับต่าง ๆ
มาสู่ สถานศึกษา ครูผ้สู อนและตนเอง ซึ่งบ่ งบอกถึงการมี
เท่าที่ มีโอกาส
ศักยภาพ ของนักเรียนได้เป็ นอย่างดี
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มาตรฐานที่ 4
พัฒนาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบัติได้ จริง
คาอธิบาย
การพัฒนาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริง
หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรื อสร้ างแผนการสอน
บันทึกการสอน หรื อเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ
ที่สามารถนาไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ ผ้เู รียน
บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 4

ระดับที่ 1
เลือกและใช้ แผนการสอนที่มีอยู่ได้ เหมาะสม
โดยพิจารณาจาก
1. แผนการสอนที่ใช้ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนสัมพันธ์ กัน
2. แผนการสอนทีใ่ ช้ เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้
3. แผนการสอนทีใ่ ช้ เน้ นกิจกรรมการปฏิบัติตามกระบวนการแสวงหาความรู้ และ
การสร้ างความรู้
ระดับที่ 2
ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยู่ให้ สอดคล้ องกับข้ อจากัดของผู้เรียน ครู สถานศึกษา
โดยพิจารณาจาก
1. แผนการสอนที่ปรับปรุงมีองค์ ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนสัมพันธ์ กัน
2. แผนการสอนที่ปรับปรุงเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง โดยให้ ผ้ ูเรียนปฏิบัติจริง
มากขึน้
3. แผนการสอนที่ปรับปรุงสอดคล้ องกับความสามารถของผู้เรียน และข้ อจากัด
ของสถานศึกษา
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ระดับที่ 3
สร้ างและพัฒนาแผนการสอนที่เน้ นให้ ผ้เู รียนได้ ค้นหาคาตอบด้ วยตนเอง
โดยพิจารณาจาก
1. แผนการสอนที่สร้ างและพัฒนาขึน้ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนสัมพันธ์ กัน
2. แผนการสอนทีส่ ร้ างและพัฒนาขึน้ เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้ นให้ ผ้เู รียนปฏิบัติและค้ นหาคาตอบด้ วยตนเอง
3. แผนการสอนที่สร้ างและพัฒนาขึน้ สอดคล้ องกับความสามารถของผู้เรียน และ
ข้อจากัดของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 4
พัฒนาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบัติได้ จริง

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 คาสั่ง / บันทึกเสนอการจัดทาและพัฒนาแผนการสอน
 แผนการสอนหลัก
 กาหนดการสอน
 ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตรรายวิชา
 แบบแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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พัฒนาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบัติได้จริง
ระดับที่ 1 เลือกและใช้ แผนการสอนที่มีอยู่ได้เหมาะสม
ระดับที่ 2 ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยู่ให้ สอดคล้ องกับข้อจากัดของผู้เรียน ครู
สถานศึกษา
ระดับที่ 3 สร้ างและพัฒนาแผนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ ค้นหาคาตอบด้ วย
ตนเอง
รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 ศึกษาหลักสู ตร วิเคราะห์ หลักสู ตร จัดทา
กาหนดการสอน แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
 นักเรียนมีส่วนร่ วมในการกาหนดเรื่ องที่
ต้องการ ศึกษากิจกรรมตามความสนใจ

 นักเรียนได้เรียนรู้สอดคล้องตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ
ครอบคลุม เนื้อหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการเรียนรู้
ที่ คาดหวัง
 ผู้เรียนได้ทางานที่ตนเองหรือกลุ่มตัดสินใจและมีส่วนร่ วมใน
การคิดวางแผน ดาเนินกิจกรรมทาให้ มีความสุ ขกับการเรียนรู้
และอยากมาโรงเรียน

 ให้ นกั เรียนมีส่วนร่ วมในการประเมินงาน
ของตนเองและชื่ นชมในผลงาน

 นักเรียนได้แสดงบทบาทในการนาเสนอผลงานที่ตนเองหรื อ
กลุ่มได้สร้ างขึน้ กล้าแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติงานตาม
วิธีการและ ขั้นตอน

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
 นักเรียนมีความกระตือรื อร้ นที่จะปฏิบัติกิจกรรมทุกคนร่ าเริง
หลากหลาย สอดคล้องกับเนือ้ หา และสภาพ แจ่ มใส สนุกสนานและเรียนอย่างมีความสุ ขมีอสิ ระทางความคิด
ที่แท้ จริง
ทาให้ กล้า แสดงออก
 เตรียมกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและเห็นคุณค่าของการ
ของผู้เรียนและปฏิบัติกิจกรรมที่นาไปใช้ ได้
ปฏิบัติทา ให้ นักเรียนเต็มใจปฏิบัติตามภารกิจที่ครูมอบหมายให้
ใน ชีวิตประจาวันอย่างมีความหมาย
ก่อเกิดความสาเร็จและภาคภูมิใจ
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รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจสอดคล้องตาม
ศึกษาจากเอกสารเสริมหลักสู ตร เข้าร่ วม
หลักสู ตรและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากผู้มี
ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนทีม่ ีความสามารถและ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมจนประสบ แก้ไขผู้เรียนที่มี ความบกพร่ อง
ผลสาเร็จ
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มาตรฐานที่ 5

พัฒนาสื่ อการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คาอธิบาย
การพัฒนาสื่ อการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุง
เครื่ องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่ าง ๆ
เพื่อให้ ผ้เู รียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 5
ระดับที่ 1
เลือกใช้ สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาจาก
1. ความสัมพันธ์ ของสื่ อการเรียนการสอนกับองค์ประกอบของการสอนคือ
ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ และจุดประสงค์ การเรียนรู้
ระดับที่ 2
ใช้ สื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เหมาะสมและให้
นักเรียนมีส่วนร่ วม
โดยพิจารณาจาก
1. ความเหมาะสมของสื่ อกับผู้เรียน กิจกรรม และจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการใช้ และบารุงรักษา
3. สื่ อมีความหลากหลายตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน
เน้ นการลงมือ
ปฏิบัติของผู้เรียน
4. ผู้เรียนได้ ใช้ สื่อการเรียนการสอนตามความรู้สึกนึกคิด และการตัดสิ นใจของ
ตนเอง
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ระดับที่ 3
ค้นคิด ผลิต และปรับปรุงสื่ อการเรียนการสอน ที่มีผลต่ อการเรียนรู้และให้ ผ้ ูเรียนมี
ส่ วนร่ วม
โดยพิจารณาจาก
1.
2.
3.
4.

ผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการคิดค้น ผลิต และใช้ สื่อการเรียนการสอน
สื่ อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น
ประเมินการใช้ สื่อ และปรับปรุงให้ เหมาะสมยิ่งขึน้
เผยแพร่ ผลการใช้ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ ได้ผลแล้ว
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มาตรฐานที่ 5
พัฒนาสื่ อการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภาพ
อยู่เสมอ

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 แบบบักทึกเสนอการผลิต การใช้ การบารุงรักษาและเผยแพร่ สื่อ
อุปกรณ์ การเรียนรู้
 ตารางบันทึกผลงานเกี่ยวกับสื่ อ อุปกรณ์ การเรียนรู้
 รูปภาพขั้นตอนหรื อรู ปแบบของกิจกรรม
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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พัฒนาสื่ อการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภาพอยู่เสมอ
ระดับที่ 1 เลือกใช้ สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
ระดับที่ 2 ใช้ สื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม
และให้ นักเรียนมีส่วนร่ วม
ระดับที่ 3 ค้นคิด ผลิต และปรับปรุงสื่ อการเรียนการสอน ที่มีผลต่ อการเรี ยนรู้
และให้ ผ้ เู รียนมีส่วนร่ วม
รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 ศึกษา ค้นคว้า สื่ อการเรียนการสอน

 ได้สื่อการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับกิจกรรมและการพัฒนา
สมรรถภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ สื่อได้ด้วยตนเอง
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินทั้งในและนอกเวลาเรียนอย่าง
เป็ นระบบ

 มีทะเบียนควบคุมการจัดหา ผลิตสื่ อ
การเรียนการสอนและมีรายงานการใช้ สื่อ
อย่างสม่าเสมอ

 ทาทะเบียนการผลิตสื่ อ จัดทารายการใช้ สื่อ ประเมิน
ประสิทธิภาพสื่ อและการเผยแพร่ สื่อต่อผู้สนใจรายการจัดหา
ผลิตสื่ อการเรียนการสอน สื่ อสามารถพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียน
การ แสดงขั้นการใช้ และรายงานผลการใช้ สื่อ

 เลือกใช้ สื่อทีส่ อดคล้อง เหมาะสมกับการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ

 นักเรียนมีพัฒนาการได้มาตรฐานที่กาหนดให้ นักเรียนมีความ
สนใจ และเต็มใจในการร่ วมกิจกรรม

 คิด ผลิตสื่ อ และปรับปรุงสื่ อ ตลอดจน
การดูแลรักษาสื่ อให้ อยู่ในสภาพดี สื่ อที่ผลิต
จะเป็ นสื่ อประเภทแบบฝึ กทักษะเสริมการ
เรียนรู้ประจาหน่ วยการเรียนรู้ เป็ นต้น

 นักเรียนมีทักษะการใช้ สื่อ และสามารถพัฒนาด้านสติปัญญา
ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมได้ตามวัตถุประสงค์ของสื่ อแต่ละ
ชิ้นหลังการใช้ สื่อ ทาให้ ทราบพัฒนาการของนักเรียนเป็ น
รายบุคคลและส่ งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นางอรนุช ประพันธ์

มาตรฐานที่ 6
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้ นผลถาวรที่เกิดแก่ผ้เู รียน

คาอธิบาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้ นผลถาวรค่านิยม
และนิสัยในการปฏิบัติจนเป็ นบุคลิกภาพถาวรหมายถึง การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ม่ งุ เน้ นให้ ผ้เู รียนประสบ
ผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของ
บุคคล ด้วยการปฏิบตั ิจริง และสรุปความรู้ท้งั หลายได้ด้วย
ตนเอง ก่อให้ เกิดติดตัวผู้เรียนตลอดไป
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 6

ระดับที่ 1
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเป็ นหลัก
โดยพิจารณาจาก
1. ผู้สอนเป็ นผู้บอกความรู้
2. ผู้เรียนปฏิบัติตามแบบ หรื อทาตามตัวอย่ าง
3. ผู้เรียนทาตามข้อกาหนด หรื อคาสั่ ง
ระดับที่ 2
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอดเป็ นหลัก
โดยพิจารณาจาก
1. ผู้สอนเป็ นผู้ช่วยเหลือแนะนาให้ ผู้เรียนลงมือทางานตามกระบวนการการสร้ าง
ความคิดรวบยอด
2. ผู้เรียนค้ นหาความรู้ และสรุปความคิดรวบยอดได้ เองตามคาแนะนา
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ระดับที่ 3
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการและสร้ างนิสัยเป็ นหลัก
โดยพิจารณาจาก
1. ผู้สอนกระตุ้นให้ ผ้เู รียนค้นหาความรู้ และพัฒนาความรู้ให้ สมบูรณ์ ยิ่ง ๆ ขึน้
โดยการใช้ สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
2. ผู้เรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนประเมินตนเอง และปรับปรุงตนเอง
4. การเรียนการสอนมุ่งเน้ นการสร้ างนิสัยการปฏิบัติจนเป็ นบุคลิกภาพถาวรติดตัว
ผู้เรียนตลอดไป
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มาตรฐานที่ 6
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้ นผลถาวร
ที่เกิดแก่ผ้เู รียน

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 คาสั่งการจัดกิจกรรม หรื อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจาภาคเรียนหรื อประจาปี การศึกษา
 หนังสื อแจ้งผลการประกวดแข่งขันทุกระดับ
 ใบเกียรติบัตร / โล่ / ถ้ วยรางวัล ที่ผ้ เู รียนได้ รับจากการประกวด
แข่งขันทุกระดับ
 แบบแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้ นผลถาวรที่เกิดแก่ ผ้ เู รียน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเป็ นหลัก
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอดเป็ นหลัก
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการและสร้ างนิสัยเป็ นหลัก

รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 วิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่หลักสู ตร นักเรียนได้รู้จักการสร้ างชิ้นงานอย่างอิสระเกิดความคิด
กาหนด เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้ างสรรค์ มีการรวบรวมความคิดรวบยอด และประเมิน
โดยจัดกิจกรรมที่เน้ นกระบวนการคิดของผู้
ความสามารถของตนเองของเพือ่ น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติ
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผ้เู รียน โดยยึด
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ

 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในการเลือกปฏิบัติเลือกเรียนได้
ทาให้ กล้าแสดงออกและมีความคิดสร้ างสรรค์

 จัดกิจกรรมให้ ผ้เู รียนมีลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงค์ มีภาวการณ์เป็ นผู้นา ผู้ตาม มี
ระเบียบวินัย มีความซื่ อสัตย์ และทางาน
เป็ นกลุ่ม

 นักเรียนมีลกั ษณะของการเป็ นผู้นา ผู้ตามทีด่ ี ยอมรับความ
คิดเห็น มีเหตุผลเคารพในกฎเกณฑ์ ของสังคม ทางานตาม
ขั้นตอนกระบวนการ

 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยการ
ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความร่ วมมือของ
ผู้ปกครอง และศึกษาปัญหาที่เกิดขึน้
นามาแก้ไขปรับปรุง พร้ อมทั้งรายงานผล
การสอน

 นาปัญหาที่เกิดขึน้ จากบันทึกหลังสอนมาพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอน มีการปฏิบัติกิจกรรมที่ยากซ้า ๆ มีการสอนซ่ อม
เสริมแก้ไขพฤติกรรมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้รับสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากผู้ปกครองและ
ชุมชนอย่างดียิ่ง

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้ นการ
สร้ างลักษณะนิสัยที่ดี ที่พงึ ประสงค์ มี
ระเบียบวินัย

 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง
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มาตรฐานที่ 7
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างเป็ นระบบ
คาอธิบาย
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ อย่ างเป็ นระบบ
หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดจาก
การปฏิบัติการเรียนการสอนให้ ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง โดยครู นาเสนอรายงานการปฏิบัติ ใน
รายละเอียด ดังนี้
1. ปัญหาความต้ องการของผู้เรียนที่ต้องได้ รับการพัฒนาและ
เป้ าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
2. เทคนิค วิธีการ หรื อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอน
3. วิธีการใช้ เทคนิควิธีการ หรื อนวัตกรรมนั้น ๆ
4. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่
เกิดกับผู้เรียน
4. ข้ อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุง และพัฒนา
ผู้เรียนให้ ได้ ผลดียิ่งขึน้
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 7
ระดับที่ 1
เป็ นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของกลุ่มผู้เรียน
ห้ องเรียนที่รับผิดชอบ

หรื อ

โดยพิจารณาจาก
1. ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการ และเป้ าหมายในการพัฒนาที่เป็ นภาพรวม
กลุ่มใหญ่ หรื อผู้เรียนทั้งห้ อง
2. เทคนิควิธีการ นวัตกรรมที่นาเสนอ เป็ นเทคนิคที่ใช้ กับผู้เรียนเป็ นแบบเดียวกัน
ทั้งห้ อง
3. รายงานผลการใช้ เทคนิควิธีการหรื อนวัตกรรม เป็ นภาพรวมของการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งห้ อง
ระดับที่ 2
เป็ นการรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจาแนกเป็ นกลุ่มต่ าง ๆ
ของห้ องเรียนที่รับผิดชอบ
โดยพิจารณาจาก
1. ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการ และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนที่จาแนก
เป็ นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน หรื อกลุ่มเฉพาะอย่างอื่น ๆ
2. เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่นาเสนอในการพัฒนาผู้เรียนสนองตอบต่ อสภาพ
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ของผู้เรียนรายกลุ่ม
3. รายงานผลการใช้ เทคนิควิธีการหรื อนวัตกรรม แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนราย
กลุ่ม
4.ข้ อเสนอในการพัฒนาผู้เรียน สอดคล้ องต่ อการพัฒนาในแต่ ละระดับผู้เรียน
ระดับที่ 3
เป็ นการรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจาแนกเป็ นรายบุคคล
โดยพิจารณาจาก
1. ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้ าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่จาแนกเป็ น
รายบุคคล
2. เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่นาเสนอในการพัฒนาผู้เรียนสนองตอบต่ อสภาพ
ความแตกต่าง ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล
3. รายงานผลการใช้ เทคนิควิธีการหรื อนวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการผู้เรียนเป็ น
รายบุคคล
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

นางอรนุช ประพันธ์

มาตรฐานที่ 7
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้ อย่างเป็ นระบบ

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 คาสั่ง / บันทึกเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน
 แบบสารวจข้อมูลสภาพปัญหา ความต้ องการและเป้ าหมายในการ
พัฒนาผู้เรียน
 แบบรายงานคุณภาพการศึกษา
 แบบรายงานผลการประเมินทางวิชาการ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจาภาคเรียนหรื อประจาปี การศึกษา
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็ นระบบ
ระดับที่ 1

เป็ นการรายงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของกลุ่ม
ผู้เรียน หรื อห้ องเรียนที่รับผิดชอบ
ระดับที่ 2 เป็ นการรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจาแนก
เป็ นกลุ่มต่าง ๆ ของห้ องเรียนที่รับผิดชอบ
ระดับที่ 3 เป็ นการรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจาแนก
เป็ นรายบุคคล
รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 จัดทารูปแบบประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน
และรายงานความก้าวหน้ า

 นักเรียนและผู้ปกครองได้รับรู้ถึงผลการประเมินความก้าวหน้ า
เป็ นรายบุคคล

 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจา  บันทึกผลการพัฒนาลงในเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ. 6
ชั้น
ปพ. 8 ซึ่งทาให้ ผ้ปู กครองทราบผลการพัฒนาจัดทาแบบประเมิน
พัฒนาการด้านต่าง ๆ
 จัดทาแฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็ นรายบุคคลเพื่อ  ได้ข้อมูลนักเรียนเป็ นรายบุคคล นาไปใช้ ประกอบการเรียน
ทราบสภาพที่แท้จริงอันเป็ นประโยชน์ ในการ
การสอน ได้สอดคล้องตามความสามารถและส่ งผลไปยังครู
พัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
ประจาชั้นใน ระดับชั้นต่อไป
บุคคล
 บันทึกข้อเสนอแนะรายงานผลเป็ นแฟ้ม
 นักเรียน ผู้ปกครอง และครูในชั้นต่อไปทราบข้อมูลพัฒนาการ
รายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ของนักเรียนอย่างครบถ้วนส่ งผลให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง
นักเรียนอย่างสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อสิ้นปี
การศึกษา
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มาตรฐานที
มาตรฐานที่ 1่ 8

ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผ้เู รียน
คาอธิบาย
การปฏิบัตติ นเป็ นตัวอย่างที่ดี หมายถึง
การแสดงออก การประพฤติและปฏิบตั ิ ในด้าน
บุคลิกภาพทั่วไป การแต่ งกาย กิริยา วาจา และ
จริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็ นครูอย่าง
สม่าเสมอ ที่ทาให้ ผ้เู รียนเสื่ อมศรัทธา และถือเป็ น
แบบอย่าง
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 8
ระดับที่ 1
ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
โดยพิจารณาจาก
1.
2.
3.
4.
5.

การแต่งกายสุ ภาพเรียบร้ อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
การใช้ วาจาสุ ภาพ
มีความประพฤติเรียบร้ อย
มีความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน
รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง

ระดับที่ 2
ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีอย่างสม่าเสมอให้ คาแนะนาและแก้ไขข้อบกพร่ องในลักษณะ
สร้ างสรรค์ ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
โดยพิจารณาจาก
1.
2.
3.
4.

การให้ คาแนะนา
การเชิญชวนให้ ปฏิบัติ
การแก้ไขข้อบกพร่ อง
การสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
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ระดับที่ 3
ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดี จนผู้เรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตามแบบอย่ างที่เลือกสรร
แล้วเป็ นปกติวิสัย
โดยพิจารณาจาก
1.
2.
3.
4.

เปิ ดโอกาสให้ ผ้เู รียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครู ในสถานศึกษา
เปิ ดโอกาสให้ ผ้เู รียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง
เสริมแรงทางบวกแก่ผ้เู รียน
เผยแพร่ วิธีการที่ถูกต้องในการสร้ างคุณธรรม
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มาตรฐานที่ 8
ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผ้เู รียน

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 คาสั่งแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานทุกระดับ
 แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจาปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจาปี
 คาสั่งบรรจุแต่งตั้ง / การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรื อการเลื่อนตาแหน่ ง
หรื อเลื่อนระดับ
 ใบเกียรติบัตร / โล่ / ถ้ วยรางวัล ที่ผ้เู รียนได้รับจากการประกวด
แข่งขันทุกระดับ
 แบบแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่ างที่ดีแก่ ผ้เู รียน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีอย่างสม่าเสมอให้ คาแนะนาและแก้ไข
ข้อบกพร่ อง ในลักษณะสร้ างสรรค์ ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการ
เรียนการสอน
ระดับที่ 3 ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่ างที่ดีจนผู้เรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตามแบบอย่ าง
ที่เลือกสรรแล้วเป็ นปกติวิสัย
รายการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติ
 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู

 ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูอย่างเคร่ งครัดโดยไม่
เคยต้องโทษทางวินัยหรือโทษอื่น ๆ

 มีเมตตา กรุณา รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานนอกเหนือหน้ าที่ เอาใจใส่
ในนักเรียนทุกคนเท่ากัน ให้ ความช่ วยเหลือตามโอกาสอันควร

 แต่งกายตามโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จัดระเบียบการแต่งกายเลือกแบบที่สุภาพสอดคล้องกับ
และปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน คือ
วัฒนธรรมไทยเพื่อร่ วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยเพื่อเป็ น
วันจันทร์ แต่งเครื่ องแบบข้าราชการ
แบบอย่างต่อนักเรียนและเพื่อนร่ วมงาน
วันอังคาร แต่งกายสุ ภาพ
วันพุธ แต่งกายสุ ภาพ
วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดลูกเสื อ
วันศุกร์ แต่งกายด้วยผ้าไทย
 อุทิศเวลาให้ กับราชการ และพัฒนาตนเอง  นักเรียนได้พัฒนาความรู้ซ่อมเสริมด้านวิชาการนอกเวลาเรียน
ในวิชาชีพครู ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริต ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
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มาตรฐานที่ 9
ร่ วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่ างสร้ างสรรค์

คาอธิบาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน มีความเข้าใจงาน
ความสำเร็จของงาน ความเต็มใจรับผลกระทบ
ของงาน อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ตามความรู้ความสามารถและความถนัดให้บรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 9

ระดับที่ 1
ปฏิบัติงานในหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
โดยพิจารณาจาก
1. ความเข้าใจงาน
2. ความสาเร็จของงาน
3. ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน
ระดับที่ 2
อาสาเข้าร่ วมปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามความรู้ความสามารถและความถนัดให้
บรรลุเป้ าหมายของสถานศึกษา
โดยพิจารณาจาก
1.
2.
3.
4.

การเข้าร่ วมวางแผน และแบ่งงานกันทา
การปฏิบัติงานอย่างสร้ างสรรค์โดยยึดประโยชน์ ของส่ วนรวม
ความพึงพอใจในบทบาทของตน ที่ช่วยให้ ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ผลงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย
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ระดับที่ 3
มุ่งพัฒนางานและสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบจนเป็ นนิสัย
โดยพิจารณาจาก
1. การเป็ นผู้นาในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมาย อย่ างครอบคลุมและสัมพันธ์
กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การเป็ นผู้นาในการพัฒนางานอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นระบบ
3. การช่ วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่มแล้วนามาปรับปรุงพัฒนา
งาน
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มาตรฐานที่ 9
ร่ วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้ างสรรค์

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 คาสั่งเกี่ยวกับความร่ วมมือปฏิบัติงาน / กิจกรรมกับผู้ร่วมงานใน
สถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานด้านการสอนหรื อเป็ นครู ประจาชั้น
 คาสั่งแต่ งตั้งให้ รับผิดชอบงานหรื อกิจกรรมเสริม
 แผนปฏิบัติงาน / โครงการประจาปี
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจาปี
 คาสั่งการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยและทรัพย์ สิน
 คาสั่งให้ หรื อนานักเรียนเข้าร่ วมการประกวด
แข่งขันทุกระดับ
 บันทึกเสนอหรื อรายงานผลการปฏิบัติงานและ
กิจกรรม
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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ร่ วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่ างสร้ างสรรค์
ระดับที่ 1

ปฏิบัติงานในหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์
ของงาน
ระดับที่ 2 อาสาเข้าร่ วมปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามความรู้ความสามารถและ
ความ ถนัดให้ บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
ระดับที่ 3 มุ่งพัฒนางานและสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบจนเป็ นนิสัย
รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 ปฏิบัติตามคาสั่งดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลดีแก่ทางราชการ
ตามที่โรงเรียนมอบหมายร่ วมกับเพือ่ นร่ วมงาน และนักเรียน ความสาเร็จของงานเป็ นทีย่ อมรับของชุมชนและ
จน ผลงานสาเร็จเป็ นที่น่าพอใจ
ผู้บังคับบัญชา
ร่ วมพัฒนางานวิชาการในระดับประถมศึกษา  ได้พัฒนาวิธกี ารสอน การจัดกิจกรรมส่ งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้
ช่ วงชั้นที่ 2 ( ป. 4 – 6 )
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน และจัดระบบเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศที่
จาเป็ น ได้ครบถ้วน
 ร่ วมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิชาการของ
โรงเรียน

 จัดกิจกรรมซ่ อมเสริมการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ให้
นักเรียนที่ขาดความพร้ อมนอกเวลา เสนอแนวคิดและกิจกรรม
เสริม หลักสู ตรร่ วมกับชุมชนและเพื่อนร่ วมงาน

 ปฏิบัติหน้ าที่รักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อยู่เวรยามและปฏิบัติหน้ าที่เต็มความสามารถทรัพย์สินทาง
ทางราชการอย่างเคร่ งครัด
ราชการ ปลอดภัยไม่มีความเสียหายกับทางราชการ
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มาตรฐานที
มาตรฐานที
่ 10่ 1

ร่ วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ในชุมชน
คาอธิบาย
การร่ วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ในชุมชน
หมายถึง การตระหนักในความสาคัญ รับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของ
บุคคลอื่นในชุมชน ให้ ชุมชนและสถานศึกษา
มีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่ วมกัน
ด้วยความเต็มใจ
นางอรนุช ประพันธ์

ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 10

ระดับที่ 1
ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนบรรลุ
วัตถุประสงค์
โดยพิจารณาจาก
1. ความรู้ความเข้าใจงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ความสาเร็จของงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติ
3. ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน
ระดับที่ 2
อาสาเข้าร่ วมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชน ตามความรู้ ความสามารถ
หรื อความถนัด
โดยพิจารณาจาก
1.
2.
3.
4.

การเข้าร่ วมวางแผน และแบ่งงานกันทา
การปฏิบัติงานอย่างสร้ างสรรค์โดยยึดถือประโยชน์ ของส่ วนรวม
ความพึงพอใจในระหว่ างการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในบทบาทของตน ที่ช่วยให้ ผลงานบรรลุเป้าหมาย
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ระดับที่ 3
มุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาเพื่อชุมชนและร่ วมมือกันพัฒนาการศึกษาเพื่อพั ฒนา
ชุมชนเป็ นระบบ เป็ นนิสัย
โดยพิจารณาจาก
1. การเป็ นผู้นาในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสั มพันธ์ กับงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. การเป็ นผู้นาในการพัฒนางาน ทาให้ งานมีประสิทธิภาพเป็ นระบบ
3. การช่ วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วนามาปรับปรุงพัฒนา
งาน
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มาตรฐานที่ 10

ร่ วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ในชุมชน
หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 หนังสื อแต่งตั้ง / หนังสื อเชิญให้ เป็ นกรรมการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ
 หนังสื อแต่งตั้ง / หนังสื อเชิญให้ เป็ นกรรมการตัดสินกีฬา / การ
ประกวด / การแข่งขัน
 ใบแต่งตั้ง / ใบเกียรติบัตรการเป็ นกรรมการ
 หนังสื อเชิญประชุม / บันทึกการประชุม
 แบบแสดงความคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะ
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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ร่ วมมือกับผู้อื่นอย่ างสร้ างสรรค์ ในชุมชน
ระดับที่ 1

ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่ 2 อาสาเข้าร่ วมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชน ตามความรู้
ความสามารถ หรื อความถนัด
ระดับที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาเพื่อชุมชน และร่ วมมือกันพัฒนาการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชนเป็ นระบบ เป็ นนิสัย
รายการปฏิบัติงาน
 ออกเยีย่ มผู้ปกครองนักเรียนในฐานะ
ครูประจาชั้น

ผลการปฏิบัติ
ผู้ปกครองไว้วางใจให้ บุตรหลานที่อยู่ในการปกครองเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆและร่ วมมือในการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สามารถ เห็นผลงาน ความสาเร็จและความภูมิใจ

 ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง และชุมชน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาปรับปรุงอาคารเรียน สื่ อ
ขอความร่ วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและ
และแหล่งเรียนรู้ ได้รับความร่ วมมือในการพัฒนาและแก้ไขผู้เรียน
โรงเรียน
ให้ มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพ
 เกิดความภูมิใจและสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียน
บ้ าน วัด ทาให้ อยู่กันอย่างเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีความสามัคคีในหมู่
คณะ และชุมชน อยู่กันอย่างมีความสุ ขไม่ขัดแย้ง
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มาตรฐานที่ 11
แสวงหาและใช้ ข้อมูลข่ าวสารในการพัฒนา

คาอธิบาย
การแสวงหาและใช้ ข้อมูลข่ าวสารในการพัฒนา
หมายถึง การค้ นหา สังเกต จดจา และรวบรวมข้ อมูล
ข่ าวสารตามสถานการณ์ ของสั งคมทุกด้ านโดยเฉพาะ
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ อย่ างมีเหตุผลและใช้ ข้อมูลประกอบการ
แก้ ปัญหาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
ได้ อย่ างเหมาะสม
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 11

ระดับที่ 1
สามารถแสวงหาข้ อมูลข่ าวสารที่จาเป็ นต่ อการดารงชีวิตประจาวันและนามาใช้ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
โดยพิจารณาจาก
1. การมีข้อมูลข่ าวสารที่เป็ นปัจจุบัน
ระดับที่ 2
สามารถรวบรวมข้ อมูลข่าวสารและนามาใช้ ในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้ ได้ แก่
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
วิชาชีพครู
โดยพิจารณาจาก
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลและนามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางอรนุช ประพันธ์

ระดับที่ 3
สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสาร นามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เป็ น
ปกติวิสัย
โดยพิจารณาจาก
1. การจัดระบบข้อมูลข่าวสารได้
2. การให้ บริการข้ อมูลข่ าวสารได้
3. การนาข้ อมูลข่าวสารไปใช้ ในการพัฒนาอย่ างเป็ นระบบ
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มาตรฐานที่ 11
แสวงหาและใช้ ข้อมูลข่ าวสารในการพัฒนา

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 หนังสื อแต่งตั้ง / หนังสื อเชิญเข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงาน
 หนังสื อแต่งตั้ง / หนังสื อที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ หรื อระเบียบ
ข้อบังคับ
 เอกสารหรื อแฟ้มเกี่ยวกับข่าว ตัวอย่างข่าวสารที่เคยเผยแพร่
 แบบบันทึกรายการข่าวหรื อหัวข้อข่าวสาร
 รูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
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แสวงหาและใช้ ข้อมูลข่ าวสารในการพัฒนา
ระดับที่ 1

สามารถแสวงหาข้ อมูลข่ าวสารที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวันและ
นามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
ระดับที่ 2 สามารถรวบรวมข้ อมูลข่าวสารและนามาใช้ ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิชาชีพครู
ระดับที่ 3 สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสาร นามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้เป็ นปกติวิสัย
รายการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติ
 มีการจัดเก็บข้อมูลความรู้จากเอกสาร  นาข้อมูลที่ศึกษามาจัด ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
วารสาร สิ่งตีพิมพ์ และหนังสื อตารา
พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขนึ้ สร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับตนเองในการ
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนา
ตนเอง ทั้งด้าน ร่ างกาย อารมณ์ สังคม
และ สติปัญญา
ได้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เพื่อนครูและ
บุคคลที่สนใจ

ผู้สนใจมีความพึงพอใจ นาข้อมูล เอกสารที่เผยแพร่ ไปใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง

ใช้ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรู้ไปพัฒนางาน
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ
โดยเฉพาะกาจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียน
เป็ น สาคัญพร้ อมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
ความสาเร็จ

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญส่ งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสามารถประเมินตนเอง
และผู้อื่นได้ บรรยากาศการเรียนการสอนมีความอบอุ่น สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็นในเรื่องการกาหนด
เนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ งผลให้ ครูและ
นักเรียนได้รับความชื่ นชม ประสบผลสาเร็จในการเข้าร่ วมการ
แข่งขันทักษะทาง วิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่ วยงานทางการ
ศึกษาจัดขึน้
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มาตรฐานที่ 12
การสร้ างโอกาสให้ ผ้เู รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

คาอธิบาย
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรูห้ มายถึงการสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมา
กำหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่
ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนำวิกฤติ
ต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจำเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของ
ปัญหาไปในทางการพัฒนา กำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของ
ผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่
จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถ
มองหักมุมในทุก ๆ โอกาสมองเห็นแนวทางที่นำไปสู่ผลก้าวหน้าของ
ผู้เรียน
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ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 12
ระดับที่ 1
การพัฒนาหรื อการแก้ปัญหาและวิกฤติต่าง ๆ มีลักษณะเดียว
โดยพิจารณาจาก
1. การพัฒนาหรื อการแก้ปัญหาแบบตรงตัว ใช้ ตัวแปรตัวเดียว มีสูตรตายตัว
2. กาหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนหรื อการแก้ปัญหา มีทางเลือกทางเดียวไม่
คานึงถึงองค์ ประกอบอื่น ๆ
ระดับที่ 2
การพัฒนาหรื อการแก้ปัญหาใช้ องค์ประกอบรอบด้ าน
โดยพิจารณาจาก
1. นาองค์ ประกอบรอบด้ านมาช่ วยในการพัฒนาหรื อแก้ ปัญหา
2. นาเอาข้อมูลมารวบรวมสร้ างทางเลือกหลาย ๆ ทาง แล้วจึงเลือกทางเลือกที่
ดีกว่า
3. สร้ างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ กับผู้เรียนเพื่อขจัดปัญหาเดิมที่จะเกิดขึน้ ได้ ในภาย
หน้ า
4. ใช้ แนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ มากกว่าการแก้ไข
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ระดับที่ 3
สร้ างกิจกรรมการเรียนรู้ จากปัญหาหรื อความจาเป็ นในการพัฒนาได้ อย่ างต่ อเนื่อง
โดยพิจารณาจาก
1. มีการนาเสนอองค์ ประกอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
2. ให้ ผ้เู รียนรู้จักผลกระทบของการกระทาของตน ประเมินการแสดงของตนว่ ามี
ผลดี มีจริยธรรม ความงามมากน้ อยเพียงใด
3. ให้ ผ้เู รียนสร้ างแนวทางในการพัฒนาตน
เพื่อป้ องกันปัญหาและวิกฤติที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างถาวร
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มาตรฐานที่ 12

การสร้ างโอกาสให้ ผ้เู รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

หลักฐาน เอกสารและร่ องรอยที่นามาประกอบในมาตรฐานนี้มีดังนี้
 แบบฝึ กเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแบบกลุ่มตามความสนใจ / กัลยาณมิตร
 การจัดแหล่งเรียนรู้ ท้งั ภายในโรงเรียนและในชุมชน
 จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย / ตามกลุ่มความสนใจ
 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
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การสร้ างโอกาสให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในทุกสถานการณ์
ระดับที่ 1 การพัฒนาหรื อการแก้ปัญหาและวิกฤติต่าง ๆ มีลักษณะเดียว
ระดับที่ 2 การพัฒนาหรื อการแก้ปัญหาใช้ องค์ประกอบรอบด้ าน
ระดับที่ 3 สร้ างกิจกรรมการเรียนรู้ จากปัญหาหรื อความจาเป็ นในการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง

รายการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติ

 ผลักดันนักเรียนที่มปี ัญหาทางด้านการขาด
เรียนบ่ อย เรียนไม่ทันเพือ่ นให้กลับมาเรียน
และทาให้ นักเรียนรักโรงเรียนมีความภูมใิ จ
และ
เห็นคุณค่าในตนเอง พร้ อมเป็ นทีป่ รึกษา
แก้ไขข้อบกพร่ อง และจัดกิจกรรมตามความ
สนใจ ความต้องการของผู้เรียน รวมทั้ง
ร่ วมกับทางโรงเรียนและเพือ่ นครูในการมอบ
ทุนการศึกษาและจัดหาทุนจากหน่ วยงาน
เอกชนให้ นักเรียนที่ยากจน / ขาดแคลนได้มี
โอกาสเรียนรู้ทนั เพื่อน

 นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ให้ ทนั กับเพือ่ น
เกิดความรักใน
โรงเรียน ตนเอง เพื่อน และคนรอบข้าง พร้ อมทั้งมีความภูมิใจ
และเห็น คุณค่าในตนเอง
นักเรียนได้มีโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่ร่วมกับผู้ปกครอง
ทาให้ เกิดความผูกพันเกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อน และ
ชุมชนท้องถิ่นทีอ่ าศัย
 นักเรียนที่ยากจน / ขาดแคลนได้รับการช่ วยเหลือเรื่ องอุปกรณ์
การเรียน ค่าพาหนะเดินทาง และทุนการศึกษาอื่น ๆ เป็ นต้น
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