
 

 
 

 

บันทึกส ำหรับผู้ประเมนิเพ่ือสรุปผลงำน คุณงำมควำมดี และพฤติกรรมกำรท ำงำน 

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(ส ำหรับต ำแหน่งทีม่ีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยณัฐพล  บัวอุไร 

เลขที่ต ำแหน่ง 1058(ส) 

เลขประจ ำตัวประชำชน 1-1410-00011-15-9 

สถำนศึกษำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



บันทึกส ำหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงำน คุณงำมควำมดีและพฤติกรรมกำรท ำงำน 

ปีกำรศึกษำ 2557        ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2 

 

 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายณัฐพล ชื่อสกุล บัวอุไร 

สัญชำติ ไทย เชื้อชำติ ไทย ศำสนำ พุทธ 

เกิดวันที่ 8 มกราคม 2529  เกษียณอำยุรำชกำร ปี พ.ศ. 2589 

ที่อยู่ หมู่บ้าน The Trust Town เลขที่ 99/196 หมู่ 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทรศัพท์ 08-2556-3998 

ชื่อบิดำ นายเอกชัย  บัวอุไร  อำชีพ รับจ้าง 

ชื่อมำรดำ นางสายพิณ  มากธรรม  อำชีพ ค้าขาย 

สถำนะ สมรส 

เริ่มรับรำชกำรต ำแหน่ง  คร ู  ระดับ คศ.1  ขั้น 20,740 

   เลขที่ต ำแหน่ง  1058 (ส) 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 

เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2552 

 

บันทึกสรุปควำมเห็นเกี่ยวกับผลงำนและคุณงำมควำมดี 

(ผู้ประเมินน าข้อมูลจากบันทึกนี้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ว 5/2544 ใน 2 องค์ประกอบ

คือ ผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  และใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่งตั้ง พัฒนา 

หรือเรื่องบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ)  

 

1. ผลงานส าคัญที่โดดเด่นที่ท าส าเร็จหรือเกิดผลดีต่อ

ราชการหรือประชาชน 

(ระบุผลงานที่ท าส าเร็จในช่วงประเมินซึ่งเกิดผลดีต่อ

ภารกิจของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนราชการ หรือต่อประชาชนตามที่เห็นสมควร) 

1. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ      
ล าลูกกา เพื่อเป็นแหล่งส าหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
และเพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมนักเรียนในการแลกเปลี่ยน
ความรู้  
2. พัฒนางานแผนงานโรงเรียน โดยจัดท าแผนพัฒนา

โรงเรียนตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท า



แผนปฏิบัติการประจ าปี ก ากับติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม 

2. คุณงามความดี หรือพฤติกรรม ส าคัญที่ปฏิบัติและ

เกิดประโยชน์ต่อราชการ หรือประชาชน 

(ระบุพฤติกรรมหรือคุณงามความดีท่ีข้าราชการปฏิบัติ

และเกิดประโยชน์ต่อราชการหรือประชาชน) 

1. สร้างแผนการเรียนรู้รายวิชา ง 32213 

ภาษาคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับบริบท

ของสถานศึกษาในปัจจุบัน  

2. ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลนักเรียนที่ได้รับหน้าที่เป็นครู

ที่ปรึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ใน

ด้านพฤติกรรมการเขียน การมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน 

และยาเสพติด 

3. การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ

ข้าราชการครูอย่างเคร่งครัด และยึดถือจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูในการประกอบกอบวิชาชีพ รวมทัง้แต่งกาย

เหมาะสมกับความเป็นครู 

4. แนะแนวความรู้ในการประกอบอาชีพ การเรียนต่อ 

การศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สนใจและนักเรียนใน

ระดับชั้นที่ได้สอน 

5. จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ

สอน 

3. ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ส าคัญ และ

การพัฒนารายบุคคล 

(ระบุคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่ส าคัญ เช่น ชอบ

ปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเรื่องใหม่ๆ และ

ระบุผลส าเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนารายบุคคล 

1. ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนตาม
กระบวนการวิจัยโดยใช้สื่อไอซีที 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้
ความส าคัญกับสิ่งที่นักเรียนสนใจและน าสิ่งที่นักเรียน
สนใจนั้นมาพัฒนา ศึกษา และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมต่อไป เช่น การน าเว็บไซต์ E-Learning 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งท าให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และนักเรียนที่สนใจ



เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ก็ได้จัดชุมนุมส าหรับนักเรียนที่มีความ
สนใจในด้านนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการอบรมการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และส่งนักเรียนเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ 
3. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยสอนให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติ และสร้างชิ้นงานได้ โดยให้
นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน น าไป
สร้างชิ้นงานตามท่ีตนเองสนใน และน ามาน าเสนอที่หน้า
ชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งก็คือการสร้าง
สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการพัฒนาเว็บไซต์ 
www.nattapon.com 
4. ศึกษาและวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 เพื่อให้ได้ข้อมูล
และสารสนเทศในการพัฒนานักเรียน และแก้ปัญหาของ
นักเรียนในด้านต่างๆ 
5. ศึกษาและวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
การเรียนรู้และการพัฒนาโครงการคอมพิวเตอร์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก 
(นายณัฐพล  บัวอุไร) 

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 

 
 



 
ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

............................................................................. 
(นางอนงค์  มีปัญญา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ลงชื่อรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

................................................................................ 
(นางอักษร  กลแกม) 

รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ลงชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

................................................................................ 
(ดร.สาทร  สมบุญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

สมุดบันทึก 

ผลงำนและคุณงำมควำมดีของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(ส ำหรับต ำแหน่งท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยณัฐพล  บัวอุไร 

เลขที่ต ำแหน่ง 1058(ส) 

เลขประจ ำตัวประชำชน 1-1410-00011-15-9 

สถำนศึกษำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

 

 

ข้อมูลบุคคลของข้ำรำชกำรเจ้ำของบันทึกประวัติ 

 

  ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นายณัฐพล ชื่อสกลุ บัวอุไร 

สัญชำติ ไทย เชื้อชำติ ไทย ศำสนำ พุทธ 

เกิดวันที ่ 8 มกราคม 2529  เกษียณอำยุรำชกำร ปี พ.ศ. 2589 

ที่อยู่ หมู่บ้าน The Trust Town เลขที่ 99/196 หมู่ 17 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทรศัพท์ 08-2556-3998 

ชื่อบิดำ นายเอกชัย  บัวอุไร  อำชีพ รับจ้าง 

ชื่อมำรดำ นางสายพิณ  มากธรรม  อำชีพ ค้าขาย 

สถำนะ โสด 

เร่ิมรับรำชกำรต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ระดับ ครูผู้ช่วย  ขั้น 20,740 

   เลขที่ต ำแหน่ง  1058 (ส) 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2552 

 

  ประวัติทำงกำรศึกษำ 
ล ำดับ 

ที ่
ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ 

ปีที่จบ

กำรศึกษำ 
หมำยเหตุ 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัอินทอาร ี พ.ศ. 2540  

2. ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา พ.ศ. 2543  

3. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนปทุมวิไล พ.ศ. 2546  

4. ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2550  

5. ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู

วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2551  

6. ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ.ศ. 2555  

 

ข้อมูลบุคคล 
 



 ประวัติกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วัน เดือน ป ี ต ำแหน่ง / โรงเรียน 
เลขที่

ต ำแหน่ง 
ระดับ ขั้น หมำยเหตุ 

18 พ.ค. 2552 
ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครูผู้ช่วย 8,700 บรรจุเข้ารับ

ราชการ 

ต.ค. 2552 
ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,230 1 ขั้น 

เม.ย. 2553 
ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,480 0.5 ขั้น 

ต.ค. 2553 
ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,940 1.0 ขั้น 

เม.ย. 2554 
ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครูผู้ช่วย 10,700 0.5 ขั้น 

18 พ.ค. 54 
ครู คศ.1 : โรงเรยีน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครู คศ.1 12,530 ปรับเงินเดือนครู
ผู้ช่วย 

1 ต.ค. 54 
ครู คศ.1 : โรงเรยีน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครู คศ.1 14,220 1.0 ขั้น 

1 เม.ย. 55 
ครู คศ.1 : โรงเรยีน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครู คศ.1 15,020 1.0 ขั้น 

1 ต.ค. 55 
ครู คศ.1 : โรงเรยีน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครู คศ.1 15,840 1.0 ขั้น 

1 เม.ย. 56 
ครู คศ.1 : โรงเรยีน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครู คศ.1 16,360 0.5 ขั้น 

1 ต.ค. 56 
ครู คศ.1 : โรงเรยีน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลกูกา 

1058(ส) ครู คศ.1 18,690 1.0 ขั้น 

1 เม.ย. 57 
ครู คศ.1 : โรงเรยีน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธาน ี

1058(ส) ครู คศ.1 20,740 0.5 ขั้น 

 

 

 

 
 



 รำงวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงำมควำมดีควำมชอบอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ (ถ้ำมี) 
วัน/เดือน/ปี รำยกำร รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน 

28 กรกฎาคม 
2557 

รางวัลชนะเลิศการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ ณ สาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เกียรติบัตร สาขาครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ภาควิชา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกผลงำนและคุณงำมควำมดี 
 

1.  บันทึกผลงำนที่ได้ด ำเนินกำรปีกำรศึกษำ 2557       ครั้งที่ 1    ครั้งที่ 2 
  

 1.1   บันทึกผลงำนที่ได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ซึ่งด ำเนินกำรส ำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้ จะระบุรำยละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ด้วยก็ได้ 

 จัดการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา ได้แก่ 

- วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ (ง32213) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7 และ 

5/8 

- วิชาการศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ (I30201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 

  รวมจ านวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดาห์  17  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/8 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ 

- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

- กิจกรรมระดับ ม.ปลาย   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในโรงเรียน 

 

ผลงำนตำมหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ประโยชน์ในกำร

น ำไปใช้ 

ด้ าน ก า ร จั ด ก า ร

เรียนการสอน 

1. มีความรู้ความ

เข้าใจหลักสูตร 

2. มีทักษะในการ

จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร

เรียน รู้ ต ามความ

สนใจของผู้เรียน 

1. แผนการจัดการ

เรียนรู้ 

2. เอกสาร

ประกอบการเรียน

การสอน 

3. รายงานผลการ

1. นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินร้อยละ 95 

ขึ้นไป 

2. นักเรียนมี

1. น าไปปรับปรุง

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 



ผลงำนตำมหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ประโยชน์ในกำร

น ำไปใช้ 

3. จัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

4. ใช้เทคโนโลยีใน

การจั ดก าร เรี ย น

การสอน 

5 . มี ก า ร ศึ ก ษ า

ค้ น ค ว้ า  พั ฒ น า

ตนเอง และจัดท า

งานวิจัยในชั้นเรียน

อย่างสม่ าเสมอ 

6. เตรียมการสอน 

ท าแผน การสอน 

แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม

แ ผ น ก า ร ส อ น ที่

ก าหนดไว้ 

ปฏิบัติการสอน 

4. ชิ้นงานที่ได้จาก

การปฏิบัติของ

ผู้เรียน 

5. งานวิจัยในชั้น
เรียน เรื่องการ
วิเคราะห์ผู้เรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
5/8 เป็นรายบุคคล 
โดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
6. งานวิจัยในชั้น
เรียน เรื่อผลการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน
โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ วิชา
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ 
ปทุมธานี 

คุณธรรมจริยธรรม

และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์โดยผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 100 

2. ปรับปรุง

แผนการสอนให้มี

ความเหมาะสมกับ

ผู้เรียนแต่ละ

ประเภท 

3. มีสื่อการเรียน

การสอนที่สามารถ

น าไปใช้ได้จริงและ

มีคุณภาพ 

ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ

ห น้ า ที่ เป็ น ค รู ที่

ปรึกษา 

1 . มี ก า ร ศึ ก ษ า

ผู้ เ รี ย น เ ป็ น

รายบุคคล  

2. มีการอบรมสั่ ง

สอนนักเรียนอย่าง

1. นักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

2 . นั ก เรี ย น ส่ ว น

1. นักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

2 . นั ก เรี ย น ส่ ว น

1. นักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์มากข้ึน 

มีความรับผิดชอบ



ผลงำนตำมหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ประโยชน์ในกำร

น ำไปใช้ 

ใกล้ชิด ช่วยเหลือ

แนะน าเมื่อนักเรียน

มีปัญหา 

3. จัดท าระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

ก ากับดูแลและ

ติดตามนักเรียน

อย่างสม่ าเสมอ 

3. สร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างครูกับ

ผู้ปกครองเพ่ือ

ช่วยกันดูแล

นักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

ใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

3. ลดปัญหา

นักเรียนที่มีปัญหา

ยาเสพติด 

ครอบครัว และ

การเงิน 

ใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผ่าน

ทุกรายวิชา 

3 .  นั ก เ รี ย น มี

ค ว าม สุ ข กั บ ก าร

เรียน  

4 .  นั ก เ รี ย น

ปลอดภัยและไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

การพนัน และการ

ทะเลาะวิวาทย์ 

ด้านการเรียน และ

งานที่ได้รับ

มอบหมาย ตั้งใจ

เรียนและเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน 

ด้านกิจกรรมลุกเสือ 

– เนตรนารี 

1. จัดกิจกรรมให้

สมาชิกลูกเสือ – 

เนตรนารีได้เรียนรู้

ตรงตามเป้าหมาย

การจัดกิจกรรม 

2 . ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

พั ฒ น าศั ก ยภ าพ

ข อ งผู้ เ รี ย น ด้ า น

กิจกรรม เต็มตาม

ศักยภาพ 

1. สมาชิกลูกเสือ – 

เนตรนารีผ่านการ

ประเมินผลการจัด

กิจกรรมร้อยละ 

100 

2. สมาชิกลูกเสือ – 

เนตรนารีมี

ความสามารถใน

การท างานร่วมกัน 

มีคุณธรรม 

จริยธรรมตรงตามที่

1. สมาชิกลูกเสือ

และเนตรนารีได้รับ

การส่งเสริมด้าน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

2. สมาชิกลูกเสือ – 

เนตรนารีมี

ความสามารถใน

การท างานเป็นหมู

คณะ มีความ

รับผิดชอบ มี

1. มีลูกเสือ – เนตร

นารีที่กระท าตนให้

เป็นประโยชน์ต่อ

โรงเรียนและสังคม 

2. มีสมาชิกลูกเสือ

และเนตรนารีเป็น

อาสาสมัคร

ช่วยเหลือกิจกรรม

ต่างๆ ในโรงเรียน

และชุมชน 



ผลงำนตำมหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ประโยชน์ในกำร

น ำไปใช้ 

ก าหนด และมี

ความประพฤติตาม

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ทุก

ประการ 

ระเบียบวินัยใน

ตนเองมากข้ึน 

กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม
หุ่นยนต์ 

1. นักเรียนทีเรียน

ในกิจกรรมชุมนุม มี

ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ 

2. นักเรียนมีทักษะ

ในการแก้ปัญหา 

โดยการคิดเป็น

ระบบ 

3. นักเรียนใช้เวลา

ว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

1. นักเรียนมีทักษะ

ในประกอบหุ่นยนต์ 

เขียน

โปรแกรมควบคุม

หุ่นยนต์ 

2. นักเรียนมี

ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์

และคิดอย่างเป็น

ระบบมากข้ึน 

3. นักเรียนใช้เวลา

ว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

1. นักเรียนมี

ความสุขที่ได้ร่วม

กิจกรรม และเรียน

กิจกรรมชุมนุม

หุ่นยนต์ 

2. นักเรียนเห็น

คุณค่า ประโยชน์ 

ของหุ่นยนต์ 

1. นักเรียนสามารถ

เข้าร่วมการแข่งขัน

หุ่นยนต์ในรายการ

ต่างๆ 

 

ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
หั ว ห น้ า ง า น
แผนงานโรงเรียน 

1. การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามก าหนด 
2. มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี
คุณภาพ 
3. มีโครงการที่
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์
โรงเรียน สพฐ. และ

1. การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามก าหนด มี
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ และ
สรุปการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2. มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

1. โรงเรียนมีการ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน สพฐ. และ
เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน บรรลุ
เป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

1. เป็นแนวทางใน
การพัฒนา
สถานศึกษาให้
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาในปี
ต่อไป 



ผลงำนตำมหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ประโยชน์ในกำร

น ำไปใช้ 

มาตรฐานการศึกษา 
4. ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการได้
ครบถ้วน 
5. โรงเรียนพัฒนา
ตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ 

ที่มีคุณภาพ 
3. โครงการ
ปีงบประมาณ 
2557 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
โรงเรียน สพฐ. และ
มาตรฐานการศึกษา 
4. รายงานการ
ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ ของ
ปีงบประมาณ 
2556 
5. โรงเรียนพัฒนา
ตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนด 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแล

ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์

โรงเรียน 

 

1. โรงเรียนมี

เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ 

สวยงาม น่าสนใจ 

2. ข้อมูล ข่าวสาร 

รูปภาพ มีการ

ปรับปรุงอย่าง

สม่ าเสมอให้ก้าวทัน

ต่อเหตุการณ์ 

3. นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

เว็บไซต์โรงเรียน 

4. เป็นแหล่งของ

1. เว็บไซต์ที่มี

คุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ มี

ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรม ที่ทันสมัย 

ทันต่อเหตุการณ์

ปัจจุบัน 

1. เว็บไซต์โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ล าลูก

กา ได้รับความนิยม 

มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม

จ านวนมาก 

นักเรียนให้ความ

สนใจ มีข่าวสารที่

ทันสมัย 

1. เผยแพร่กิจกรรม

โรงเรียน ข้อมูล

โรงเรียน ข่าวสาร 

กิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียนไปสู่สังคม

ภายนอก 



ผลงำนตำมหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ประโยชน์ในกำร

น ำไปใช้ 

ข้อมูล ข่าวสาร 

กิจกรรม การเรียน

การสอนที่ส าคัญท่ี

นักเรียนจะเข้ามา

ศึกษาค้นคว้า 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายใน
โรงเรียน 

1. ระบบเครือข่ายมี
การเชื่อมโยงไปใน
ทุกอาคารใน
โรงเรียน 
2. มีระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบ
สายภายใน
ส านักงานและ
ห้องพักครู 
3. มีระบบเครือข่าย
ไร้สายให้บริการกับ
นักเรียน 
4. มีระบบ
กลั่นกรองผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
5. มีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มี
คุณภาพ 

1. ระบบเครือข่าย
ครอบคลุมใน
ส านักงานและ
ห้องพักครู 
2. มีระบบเครือข่าย
ไร้สายครอบคลุม
บริเวณโรงเรียน 
3. มีระบบ
กลั่นกรองผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. อินเทอร์เน็ตมี
ความเร็วสูง ใช้งาน
ได้ดี 

1. ครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ
อินเทอร์เน็ต และ
ระบบเครือข่ายใน
โรงเรียน 

1. การท างานของ
นักเรียน ครู มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถรับส่งข้อมูล 
ข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตได้
อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว 

 

 

 

 

 



2. บันทึกผลงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ (ถ้ำมี) โดยระบุเป็นตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์และประโยชน์ในกำร

น ำไปใช้ด้วยก็ได้  

1. เป็นคณะกรรมการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในด้านการน านวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์และบูรณาการ
การใช้แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน 

2. เป็นคณะกรรมการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่
ติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาในด้านการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เว็บไซต์ และไอซีที รวมทั้งจัดท าแผนการพัฒนาไอซีทีให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

3. รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดยได้ปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียน ข้อมูลครู-

อาจารย์ ข้อมูลนักเรียน ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียน ได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์หรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจะจัดท าข้ึน 

4. รับผิดชอบหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน พัฒนาระบบงานแผนงานโรงเรียนให้มีความเป็นปัจจุบัน และ

มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร เพ่ือเป็นข้อมูล

สารสนเทศในการตัดสินใจ 

5. เป็นกรรมการในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่

แห่งชาติ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  

6. รับผิดชอบการจัดท าแผนสรุปงานหรือโครงการต่างๆ (PDCA) ให้กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

7. เป็นวิทยากร ด าเนินการอบรม พัฒนาครูทางด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 



3.  สรุปผลงำนที่เห็นว่ำโดดเด่นหรือผลงำนส ำคัญที่ปฏิบัติได้ในช่วงนี้  จำกที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงำน 

(กรณีที่มีผลงำนส ำคัญเกินกว่ำ 6 ผลงำน ก็ให้สรุปและจัดเรียงล ำดับไว้ได้)  

1. การพัฒนาเว็บไซต์ www.nattapon.com เพ่ือใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์หรือ E-Learning ส าหรับ

นักเรียน โดยมีการวิจัยและพัฒนาสื่อควบคู่กันไปด้วย เป็นผลให้เว็บไซต์สื่อการสอนนี้ได้รับรางวัลสื่อ

การสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2556 ของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศีกษาธิการ 

2. การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าให้ได้รับข้อมูลที่

แท้จริงในด้านต่างๆ ของนักเรียน ท าให้สามารถส่งเสริมและแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับนักเรียนได้อย่าง

รวดเร็วและเหมาะสม 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เรื่องผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้

สื่อสังคมออนไลน์ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ปทุมธานี เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการของ

โครงงานเข้ามาร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประโยชน์ 

 

       1.2  บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงำมควำมดี ปีกำรศึกษำ 2557       ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2 

 วัตถุประสงค์ของการบันทึกนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม  

ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 

2549  ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้าง

ก าลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติดังกล่าว  โดยให้ผู้บังคับบัญชาน าไปประกอบการพิจารณา เรื่องการ

บริหารงานบุคคลต่อไป  ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ส าคัญ ในการปฏิบัติราชการที่

เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการก าหนดก็ได้ 

หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์

ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้ 

 



กรอบกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นคุณงำม 

ควำมดี 

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีท่ำนได้

ประพฤติดี ประพฤติชอบ ตำมวินัยและ

จรรยำบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิดคุณ

งำมควำมดีต่อข้ำรำชกำร และประชำชนหรือเกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อทำงรำชกำรระดับใดก็ได้หรือตำมที่

ส่วนรำชกำรก ำหนดก็ได้ 

1. ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 

     1.1  จรรยำบรรณต่อตนเอง 

     (มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวชิาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนัต่อการพัฒนาทาง

วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ) 

 

 

 

 

1. ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและ

สังคมอย่างเคร่งครัด 

2. มีความรับผิดชอบและซื่อตรง ต่อการปฏิบัติหน้าที่  

โดยยึดถือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็น

ส าคัญ  

3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 

ตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย เช่น ยกมือไหว้ครู

ที่อาวุโสกว่าตามวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นแบบอย่าง

ให้กับผู้เรียน 

4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จมีคุณภาพ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

5. มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้กับผู้เรียน 

6. ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ไม่

ฟุ่มเฟือย หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด 

     1.2 จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 

     (รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ) 

 

1. เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู รักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู โดยค านึงอยู่เสมอว่าอาชีพครูคือ

อาชีพที่มีเกียรติและเป็นผู้สร้างบุคลากรที่ดีและมี

คุณภาพทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 

2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่าง

เคร่งครัด โดยค านึงถึงคุณภาพของงานที่ ได้รับ



กรอบกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นคุณงำม 

ควำมดี 

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีท่ำนได้

ประพฤติดี ประพฤติชอบ ตำมวินัยและ

จรรยำบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิดคุณ

งำมควำมดีต่อข้ำรำชกำร และประชำชนหรือเกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อทำงรำชกำรระดับใดก็ได้หรือตำมที่

ส่วนรำชกำรก ำหนดก็ได้ 

มอบหมาย และความถูกต้อง 

3. ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตั้งใจ ด้วย

การจัดท าแผนการสอนเป็นรายชั่วโมง ติดตามดูแล

นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และอบรมสั่งสอนศิษย์โดย

เน้นที่คุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก 

3. ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาถ่ายทอดให้กับศิษย์ 

ด้วยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การหาความรู้

จากต าราต่างๆ และการอบรมสัมมนาที่ทางโรงเรียน

และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 

     1.3 จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 

     (รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม  ให้ก าลังใจ

แก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอ

หน้า  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง

ดีงามแก่ศิษย์ และรับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตน  

เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ไม่

กระท าตน เป็ นปฏิ ปั กษ์ ต่ อความเจริญ ทางกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และ

ผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความจริงใจ              

และเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ

ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ) 

1. อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตั้งใจ และเท่า

เทียมกัน ไม่แบ่งแยกว่าศิษย์คนใดจะเรียนเก่งหรือไม่

เก่ง ให้ความรู้และวิทยาการแก่ศิษย์อย่างเต็ม

ความสามารถ 

2. ส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้าง

เสริมทักษะกระบวนการชีวิต และพัฒนาองค์ความรู้

ให้กับศิษย์ ไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม 

3. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ทุกคน ได้แก่ การมา

ตรงต่อเวลา การแสดงความเคารพครูอาจารย์ที่มี

ความอาวุโสกว่า การรักษาความสะอาด 

4. หมั่นหาความรู้ ความเจริญทางกาย วาจา ใจ 

ปฏิบัติงานและหน้าที่ด้วยอารมณ์แจ่มใส จริงใจ และ



กรอบกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นคุณงำม 

ควำมดี 

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีท่ำนได้

ประพฤติดี ประพฤติชอบ ตำมวินัยและ

จรรยำบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิดคุณ

งำมควำมดีต่อข้ำรำชกำร และประชำชนหรือเกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อทำงรำชกำรระดับใดก็ได้หรือตำมที่

ส่วนรำชกำรก ำหนดก็ได้ 

เสมอภาค 

     1.4 จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 

     (ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่

คณะ) 

1. ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมกันอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในระบบงานที่มีคุณธรรม  

2. ท างานด้วยความสามัคคี และช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมกันทุกครั้งที่เกิดปัญหา 

3. ให้ค าแนะน า ที่เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

เช่น ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม แนว

ทางการปฏิบัติงานที่ดี หรือวิธีการท างานที่ช่วยให้

การท างานราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้อง 

4. มีน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงานทุกคน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

และให้ความเคารพเพ่ือนร่วมงาน 

     1.5 จรรยำบรรณต่อสังคม 

     (ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม และ

ยึ ดมั่ น ในการปกครองระบบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ด ารงรักษาวัฒ นธรรมไทย 

ภาษาไทย ด้วยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ภูมิใจและ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น วัฒนธรรมในท้องถิ่น รักษาผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติ 

2. ช่วยตรวจสอบ และเชิญชวนให้นักเรียนช่วยกัน

ประหยั ด  ทั้ ง ในด้ าน เงินทอง สิ่ งของ รวมทั้ ง

สาธารณูปโภคต่าง ๆได้แก่ น้ า ไฟฟ้า ด้วยการใช้น้ า

อย่างประหยัด ปิดไฟและพัดลมในห้องเรียนทุกครั้งที่

ออกจากห้อง 



กรอบกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นคุณงำม 

ควำมดี 

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีท่ำนได้

ประพฤติดี ประพฤติชอบ ตำมวินัยและ

จรรยำบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิดคุณ

งำมควำมดีต่อข้ำรำชกำร และประชำชนหรือเกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อทำงรำชกำรระดับใดก็ได้หรือตำมที่

ส่วนรำชกำรก ำหนดก็ได้ 

3. ร่วมงานกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ บ าเพ็ญประโยชน์ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง 

ยึดถือในคุณธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 

4. ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการปฏิบัติ

หน้าที่การเป็นข้าราชการอย่างเคร่งครัด และรักษา

สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกครั้ง 

2. กำรประพฤติ กำรปฏิบัติตนตำมงำนในหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปฏิบัติการสอนด้วยความความรับผิดชอบ เต็มใจ 

เต็มก าลังความสามารถ ท าให้นักเรียนสามารถ อ่าน

ออก เขียนได้ คิดเลขได้ 

2. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้ลดปัญหาผลการเรียนตกต่ า สามารถ

เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทั้งเวลา แรงกาย

และทุนทรัพย์ 

4. ปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายด้วยความตั้ งใจ

ละเอียดรอบคอบ ผลงานที่ได้มีคุณภาพดีเป็นที่พอใจ 

3. พฤติกรรมกำรท ำคุณงำมควำมดีอ่ืนๆ ที่ส่วน

รำชกำรก ำหนดตำมลักษณะงำนของตนหรือที่มีมติ

คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

1. แต่งเครื่องแบบข้าราชการในวันที่โรงเรียนก าหนด 

2. ส่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนให้กับเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามก าหนดเวลา 

 

 



2. หลักสูตรอบรมและสัมมนำที่ทำงรำชกำรมอบหมำยให้ไปเข้ำอบรมและสัมมนำ รวมทั้งข้อเสนอกำร

พัฒนำที่ต้องกำร 

 

 กำรเป็นวิทยำกร (1 เม.ย. 57 – 30 ก.ย. 57) 
วัน/เดือน/ปี รำยกำร สถำนที่ หน่วยงำนที่จัด หมำยเหตุ 

18-22 
เมษายน 
2557 

วิทยากรการอบรมหลักสูตร
การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(KruTube Channel : ครูไทย
ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เด็กดู) 

โรงแรมแม็กซ์ พระราม
เก้า กรุงเทพมหานคร 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

10-14 
พฤษภาคม 
2557 

วิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิด
สู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้ 
Infographic 

โรงแรมทองธารา ริ
เวอร์วิว 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

12 มิถุนายน 
2557 

อบรมการใช้แท็บเล็ตในการ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับ
ครู ม.2 

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี 

 

26 กรกฎาคม 
– 1 สิงหาคม 
2557 

วิทยากรการอบรม
ศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์
พกพาแบบแท็บเล็ตเพ่ือการ
เรียนการสอน 

โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

20-22 
สิงหาคม และ 
26-28 
สิงหาคม 
2557 

วิทยากรการอบรมแท็บเล็ต
เพ่ือบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 

ห้องประชุม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
4 

 

30 สิงหาคม 
2557 

วิทยากรค่ายซ่อมประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี 

 



 กำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน (1 เม.ย. 57 – 30 ก.ย. 57) 

วัน/
เดือน/ปี 

วิชำที่อบรมหรือดูงำน สถำนที่อบรมหรือดูงำน วุฒิ อ้ำงอิง หน่วยงำนที่จัด 

28 
เมษายน – 

2 
พฤษภาคม 

2557 

ประชุมพิจารณา
ก าหนดกรอบมาตรฐาน
วัดผลตามตัวชี้วัดยก
ร่างและพิจารณา
ปรับแก้แบบทดสอบ 
ครั้งที่ 1 

โรงแรมรอยัล เบญจา 
กรุงเทพมหานคร 

  สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

8-9 
พฤษภาคม 

2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสอนก้าวไกลด้วย
งานวิจัยในชั้นเรียน” 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี 

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี 

19 
กรกฎาคม 

2557 

อบรมครูโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียน
สุจริต 

โรงเรียนปทุมวิไล - - ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
4 

25-27 
กรกฎาคม 

2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์” 

สาขาครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

  สาขาครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

13-18 
สิงหาคม 
2557 

ติดตามและตรวจสอบ
การอบรมการบูรณา
การการใช้แท็บเล็ตเพื่อ
การเรียนการสอน ภาค
ตะวันออกและภาค
อีสานใต้ 

จังหวัดปราจีนบุรี, 
สระแก้ว, นครราชสีมา 
และสุรินทร์ 

  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

19 
กันยายน 
2557 

ดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล ณ 
โรงเรียนสงวนหญิง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

  กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธานี 

29 ประชุมบรรณาธิการ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอร์ฟ รี   สถาบันส่งเสริมการสอน



วัน/
เดือน/ปี 

วิชำที่อบรมหรือดูงำน สถำนที่อบรมหรือดูงำน วุฒิ อ้ำงอิง หน่วยงำนที่จัด 

กันยายน 
– 3 

ตุลาคม 
2557 

แบบทดสอบตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด 
2556 

สอร์ท แอนด์ สปา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 

  



3. สิ่งท่ีต้องกำรพัฒนำเพื่อน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก 
(นายณัฐพล  บัวอุไร) 

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
 
ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

............................................................................. 
(นางอนงค์  มีปัญญา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ลงชื่อรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

................................................................................ 
(นางอักษร  กลแกม) 

รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ลงชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

................................................................................ 
(ดร.สาทร  สมบุญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 


