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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป



ตอนที่ 2 ขอมูลการปฏิบัติงาน
1.การปฏิบัติหนาที่การสอน

กลุมสาระการเรียนรูปฐมวัย
- ปฏิบัติการสอนช้ันอนุบาลปที่ 1 จํานวนนักเรียน 21 คน
โดยจัดกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

ท่ี กิจกรรม

๑ กิจกรรมการเคล่ือนไหว

๒ กิจกรรมสรางสรรค

๓ กิจกรรมเสรี

๔ กิจกรรมเสริมประสบการณ

๕ กิจกรรมกลางแจง

๖ กิจกรรมเกมการศึกษา



2.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมายซ่ึงเก่ียวของกับการเรียนการสอน
2.1 งานอนามัยโรงเรียน (หองพยาบาล)
2.2 งานอาหารกลางวันโรงเรียน
2.3 ครูเวรดูแลนักเรียนหอพักชาย-หญงิ
2.4 ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1



1.วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับ
ขาราชการครู

1.1วินัยในตนเอง

1.2 วินัยและการ
รักษาวินัยของทาง

ราชการ

1.3 คุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับ
ขาราชการครู

1.4 บทบาทหนาที่    
ของขาราชการใน

ฐานะเปนพลเมืองที่ดี

1.5 การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผน หลักเกณฑและวิธี

ปฏิบัติราชการ

ตอนที่ 3 รายงานผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอยางเขม
องคประกอบที่ 1 การปฏิบัติตน



 ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม

 เขาสอนนักเรียนตรงเวลา

 แตงกายตามเครื่องแบบที่โรงเรียนกําหนดอยางเครงครัดและเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนในการแตงกาย



 ไมเคยขาดราชการ มาปฏิบัติหนาที่ตามวันเวลา ราชการกําหนด

 ไมเคยปฏิบัติตนใหผิดวินัยและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู

 มีความเคารพผูที่อาวุโสกวา และเพ่ือนรวมงานทุกคน

 เขารวมประชมุประจาํเดือน ประชุมครูประจําป



 ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
เสียสละประโยชนของตนเพ่ือประโยชนสวนรวม
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของสถานศึกษา



2. มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.1 มาตรฐานวิชาชีพครู



2.2 จรรยาบรรณวิชาชพีครู

 ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ



3.  เจตคติตอวิชาชีพครู
3.1 คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพครู

3.2 บทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะเปนครูที่ดี

3.3 การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู

 เขารวมการอบรม ประชุม และสัมมนา ในเรื่องตางๆที่ทางโรงเรียนจัดอบรมและหนวยงานอื่นๆ



4. การพัฒนาตนเอง

4.1 การใฝรูใฝเรียน

4.2 ความฉลาดทางอารมณ

4.3 การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

ศึกษาหาความรู และติดตามขาวสาร ขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะดานการศึกษาอยูเสมอ





5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ

5.2 การปรับตัว

 ปฏิบัติตนเขากับวัฒนธรรมองคกรไดอยางเหมาะสม



6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม
6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา

6.2 การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



องคประกอบท่ี 2 การปฏิบัติงาน
1.การจัดการเรียนรู
1.1 การวิเคราะหมาตรฐานการจัดการเรียนรู และสาระการเรียนรู 
1.2 การออกแบบการจัดการเรยีนรู 



2.การพัฒนาผูเรียน
2.1 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรยีน 
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของผูเรียน
2.3 การพัฒนาผูเรียนทีมี่ความตองการพเิศษ 



2.4 การปลูกฝงวินัย ประชาธิปไตยใหแกผูเรยีน

2.5 การสรางคานิยมที่ดีงามและความภูมิใจ

ในความเปนคนไทยของผูเรยีน

2.6 การจัดระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน



3.การพัฒนาทางวิชาการ

3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
ใชสื่อการเรียนการสอนจากหลายๆแหลง หลากหลายรูปแบบเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ
3.2 การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ 



5.ความสัมพันธกับชุมชน



จบการนําเสนอ
ขอขอบพระคุณทุกทานมากคะ
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