
 

 





 

พ.ศ. 

รายการลา 

ลาป่วย ลากิจ 
ลาคลอด/ลา

อุปสมบท 

ลาเข้ารับการ

ตรวจเลือก 
ลาศึกษาต่อ 

  ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

๒๕60 ๑ 2 - - - - - - - - 

2๕61 3 4 1 5 - - - - - - 



ปีการศึกษา ชั้นที่สอน วิชาที่สอน 
จ านวนคาบ/

สัปดาห์ 

2๕๖1 ม.๑/1-3 เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 

2๕๖1 ม.๒/2,8 วิทยาศาสตร์ 6 

2๕๖1 ม.4/1-2 เคมีพื้นฐาน 6 

2๕๖1 ม.4/1 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 2 

2๕๖1 ม.2 ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1 

2๕๖1 ม.ต้น-ม.ปลาย ชุมนุมจรวดกระดาษ 1 

2๕๖1 ม.ต้น ลดเวลาเรียนรู้ เพิ่มเวลารู้ 2 



ปีการศึกษา ล าดับที ่ ผลงาน/รายการปฏิบัติ 

2561 ๑ กิจกรรมลดเวลาเรียนรู้ เพิ่มเวลารู้ 

2561 ๒ โครงงานวิทยาศาสตร ์

ผลการด าเนินงานในโครงการ/กจิกรรม 



ผลการด าเนินงานในหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบ 

ปีการศกึษา ล าดับที่ ผลงาน/รายการปฏิบัต ิ

2561 ๑ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/๘ 

  2 เจ้าหน้าที่ Sgs 



 1.1   วินัยในตนเอง 1. ข้าพเจ้ามีความตระหนักในกฎ/กติกา  มารยาท  
ขนบธรรมเนียม  และแบบแผนอันดีงามของหน่วยงาน
และสังคม 

2. ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
ของทางราชการโดยเคร่งครัด   

3. ข้าพเจ้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต   เคารพสิทธิผู้อื่น  อดกลั้น  อดทน  
ส ารวมกายวาจา  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี   

4. ข้าพเจ้าเสริมสร้างวินัยในตนเอง  เช่น  แต่ง
กายสุภาพ   พูดจาไพเราะ  นุ่มนวล  ไม่สูบบุหรี่  ไม่
ประพฤติผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีพร้อมให้ความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยความเต็มใจ   



 1.1   วินัยในตนเอง 



1.2   วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

   1. ข้าพเจ้ายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   
   2. ข้าพเจ้าประพฤติตนเพื่อรักษาและเสริมสร้างวินัย
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ   
   3. ข้าพเจ้ายึดประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ    
   4. ข้าพเจ้ามุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
เป็นแบบอย่างที่ดี  พร้อมได้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ   
   5. ข้าพเจ้ายึดมั่นในค าสั่ง  ข้อบังคับ  หรือระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการโดยเคร่งครัด  



1.2   วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 



1.3   คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

   1. ข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในหลักของความดี  และถือ
ปฏิบัติด้วยอุดมการณ์ตลอดมา 
   2. ข้าพเจ้าการประพฤติปฏิบัติตนได้ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักศาสนาพุทธ 
   3. ข้าพเจ้ามคีวามรักความเมตตาต่อศิษย์เสมอกัน   
   4. ข้าพเจ้ามุ่งอบรมส่ังสอนศิษย์ให้เป็นคนดี  มี
ค่านิยมที่ดีงาม  มีความกตัญญูรู้คุณ  รู้จักขอโทษ  ให้
อภัย  เสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว  และรู้จักช่วยเหลือสังคม   
   5. ข้าพเจ้าท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนอยู่
เสมอ 



1.3   คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับข้าราชการคร ู



1.4   บทบาทหน้าท่ีของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ด ี

1. ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. ข้าพเจ้าประพฤตตินให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
และมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และ
สิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น  



1.5   การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติราชการ 

1. ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาและทางราชการ 

2. ข้าพเจ้าการปฏิบัติตามค าสั่งต่างๆ 
3. ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
4. ข้าพเจ้ายึดมั่นในประเพณีนิยม และปฏิบัติตนตามจารีต
ประเพณีของสังคม  และเคารพสถานที่ 



2.1   มาตรฐานวิชาชีพคร ู ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู คือ 

  1. ข้าพเจ้าปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยู่เสมอ 

  2. ข้าพเจ้าตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผล

ที่จะเกิดกับผู้เรียน 

  3. ข้าพเจ้ามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

  4. ข้าพเจ้าพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผล

จริง 

  5. ข้าพเจ้าพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ 



2.1   มาตรฐานวิชาชีพครู 



2.1   มาตรฐานวิชาชีพครู (ต่อ) 
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู คือ 

   6. ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร

ที่เกิดแก่ผู้เรียน 

   7. ข้าพเจ้ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

   8. ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

   9. ข้าพเจ้าร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

  10. ข้าพเจ้าร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 

  11. ข้าพเจ้าแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

  12. ข้าพเจ้าสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก

สถานการณ์ 



2.2   จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
   1. ข้าพเจ้าศรัทธาต่อวิชาชีพ 
   2. ข้าพเจ้าธ ารงและปกป้องวิชาชีพ 
   3. ข้าพเจ้าพัฒนาองค์ความรู้ใน
วิชาชีพ 
   4. ข้าพเจ้าสร้างองค์กรวิชาชีพให้
แข็งแกร่ง 
   5. ข้าพเจ้าร่วมมือในกิจกรรมของ
องค์กรวิชาชีพ 



3.1   คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพคร ู 1. ข้าพเจ้าไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทาง
ราชการและชื่อเสียงของคร ู

2. ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
การเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระท าตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ 



3.2   บทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะเป็นครูที่ด ี

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้วยหลักธรรม และหลักวิชาชีพ
ครู เช่น 
 

  1. ข้าพเจ้าอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีและมี
ความรู้คู่คุณธรรม 
 

  2. ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในทุกๆด้าน 
การเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี 
การแต่งกาย มารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน  



3.3   การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

   1. ข้าพเจ้ามุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดย 
ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และการ 
อบรมสัมมนา เข้าร่วมอมรม ประชุม และสัมมนา 
 ในเรื่องต่างที่ทางโรงเรียนจัดอบรมและ 
หน่วยงานอ่ืนๆ 
   2. ข้าพเจ้าใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอใน
อินเตอร์เน็ต และ หนังสือพิมพ์ ข่าว วารสาร
ต่างๆ 
   3. ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองด้านความรู้อยู่เสมอ 



4.1   การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   1.  ข้าพเจ้าใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอในอินเตอร์เน็ต 
และ หนังสือพิมพ์ ข่าว วารสารต่างๆ 
 

   2.  ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับ
ตนเองอยู่เสมอตลอดเวลา 
 

   3.  ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

   4.  ข้าพเจ้าพัฒนาตนเอง ศึกษาเพิ่มเติม เข้าร่วมการ
อบรมต่างๆ  



4.2   ความฉลาดทางอารมณ ์    1.  ข้าพเจ้ามีการพัฒนา EQ ของตนเองตลอดเวลา 
 

   2.  ข้าพเจ้ามีความยิ้มแย้มแจ่มใส 
 

   3.  ข้าพเจ้าเป็นมิตรกับเพื่อร่วมงานทุกคน  



4.3   การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
1.  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษา ทุกกิจกรรม ให้มี
คุณภาพที่ดีที่สุด 



4.3   การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์



5.1   การพัฒนาบุคลิกภาพ    1.  ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ และด ารงชีวิตตนเองด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และส ารวมอยู่เสมอ 
 

   2.  ข้าพเจ้ามีกิริยามารยาทและการแสดงทางกาย วาจาที่สุภาพ
ตลอดเวลาไม่ว่าจะกับผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน  นักเรียน และ
ชุมชน 
 

   3.  ข้าพเจ้ามีการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม  



5.2   การปรับตัว 
    1.  ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามมารยาททาง
สังคมและ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดี  
 

    2.  ข้าพเจ้ามีสภาพจิตใจที่มั่นคง ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ตลอดเวลา 



6.1   การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

1. ข้าพเจ้ามีความยึดมันและศรัทธาพระพุทธศาสนา  
 

2. ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

3.     ข้าพเจ้าประพฤติตนอย่างเหมาะสม รักษาศีล  



6.2   การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

   1. ข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในการด ารงตนและ
ครอบครัวตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจัดท า 
   2. ข้าพเจ้าท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อม
จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต  เพื่อให้การใช้จ่ายสอดคล้องกับเงินเดือน
และรายได้ของครอบครัวในแต่ละเดือน  พร้อมทั้ง
ให้มีเงินเหลือเก็บในสัดส่วนที่พอเป็นไปได้ และ
พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง 



1.1  การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 



1.2  การออกแบบการจัดการเรียนรู ้



1.3   การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

วิจัยในชัน้เรยีน  
 

เรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องหมู่และคาบของธาตุ  
โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



1.4   การรายงานผลการเรียนรู้ 

1.  ข้าพเจ้ามีการจัดท าผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชั้นเรียนที่สอน  



2.1  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

    1. ข้าพเจ้าได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 



2.2  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

1. ฝึกให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพื่อปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยในหมู่คณะ 
2. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 



2.2  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน 



2.3  การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

   1. ข้าพเจ้าได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนที่
มีความโดดเด่นได้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น 



2.4  การปลูกฝังวินัย และความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน 



2.5  การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน 

1.  สอนให้ผู้เรียนรู้จักไหว้และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
2.  สอนมารยาทไทยให้แก่ผู้เรียนเพื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
3.  ออกเสียงภาษาไทยถูกต้อง 
4.  เน้นระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 



2.6  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1.  ดูแลการเครื่องแบบแต่งกาย ทรงผม 
2.  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  ถ้านักเรียนมีปัญหาก็หา
แนวทางแก้ไขและช่วยเหลือ 
3.  ดูแลเรื่องยาเสพติดในโรงเรียนและนอกสถานศึกษา 
4.  ติดตามพฤติกรรมและดูแลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตลอดปีการศึกษา 



3.1  การพัฒนา สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 



3.2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1.  ให้ผู้เรียนสอบถามผู้ปกครองหรือผู้รู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน 
2.  ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสถานที่ต่างที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน  
เช่น  วัด ตลาด สถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น 



3.3   การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

1.  ในวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ใช้การสอนแบบบูรณาการกับ
ทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียน 
2. จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้บูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ 



4.1   งานบริหารทั่วไป 



4.2  งานสนับสนุนวิชาการ 1. เข้ารับการอบรมและน าผลที่ได้มาขยายผล 



4.3  โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 



5.1  การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 

1. น านักเรียนไปร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ของชุมชน 



5.2  การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 



5.3  การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้

งานเปิดบ้านสู่ชุมชน TPP Open House 



5.4  การให้บริการชุมชน 



5.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 




