มาตรฐานที่ 8
ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ผู้เรียน
ที่
1

ผลงาน/รายการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
มีความวิริยะอุตสาหะในงานหน้าที่ และงานพิเศษอื่นๆที่รับผิดชอบ
1.1 งานในหน้าที่หลัก
งานสอน ได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ มีการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยนาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาประกอบการพัฒนาการเรียน
การสอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอน
1.2 งานพิเศษอื่นได้รับมอบหมาย
1.2.1 งานวัดผลประเมินผล ได้พัฒนางานด้านการวัดผลประเมินผลโดย
สร้างโปรแกรมที่สามารถทาให้งานวัดผลประเมินผลดาเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อติดตามผู้เรียนและผู้สอนให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 งานครูเวรประจาวัน
ได้ทาหน้าที่ ตรวจความเรียบร้อยของ
นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนที่ด้านหลังอาคาร 2 ของโรงเรียนและคอยควบคุม
นักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ
1.2.3 งานอาจารย์ประจาชั้น ได้คอยดูแลเอาใจใส่ในเรื่องระเบียบวินัยและ
ความประพฤติของนักเรียน อบรมและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
นักเรียนเป็นประจา และติดตามการเรียนของนักเรียน เพื่อแนะแนวทาง
การศึกษาต่อและติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนต่าหรือมีผลการเรียนไม่
ผ่าน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
1.2.4 หน้าที่พิเศษอื่น ๆ
-

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งาน ICT
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ GPA
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ
- ครูประจาชั้น และครูประจาคณะสี
- ครูเวรประจาวันพฤหัสบดี
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- ครูเวรรักษาการณ์เวรยามกลางคืน
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว คอยช่วยเหลือดูแล มารดา และให้ความ
ช่วยเหลือญาติพี่น้องตามสมควร
การพึ่งตนเอง ได้รับราชการครู ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นอาชีพที่มั่นคง
มีรายได้ประจา ทาให้ครอบครัวมีความมั่นคง
การประหยัดอดออม เข้าร่วมโครงการ กองทุนบาเหน็จบานาญเพื่อนา
รายรับบางส่วนอดออมไว้ใช้ในยามที่เกษียนอายุราชการ ทาให้เกิดความ
มั่นคงในครอบครัวต่อไปในอนาคต
ความขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรทั้งในด้านงาน
ราชการ งานที่ได้รับมอบหมาย
ความขยันหมั่นเพียรในด้านงานหน้าที่รับผิดชอบ ได้เพียรพยายาม
พัฒนาตนเองสม่าเสมอทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ท่านผู้บริหาร โดยพยายามศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ตารา เข้ารับการ
อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนงานฝุายวิชาการ ได้ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
การเสียสละเวลา ได้อุทิศตน อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ประจาและ
หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ เช่น วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
การรักษาระเบียบวินัย
- การมาปฏิบัติราชการ มาปฏิบัติราชการทันเวลาทุกวัน ไม่เคยมาสาย
หรือลาปุวย ไม่เคยละทิ้งห้องสอน เข้าออกห้องเรียนตรงตาม
กาหนดเวลา เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา เข้า
แถวเคารพธงชาติ ควบคุมดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
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ผลงาน/รายการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
- การแต่งกาย แต่งกายถูกต้องกฎระเบียบของทางโรงเรียน เช่น วัน
จันทร์แต่งชุดตรวจการ วันอังคารแต่งชุดประจาโรงเรียน วันศุกร์แต่งชุด
พื้นเมือง ส่วนวันอื่นๆ ก็แต่งชุดสุภาพ
10 - การปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดจนความประพฤติของนักเรียน
อบรมตักเตือนที่ทาผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
รักษาการ ในภาคกลางคืนอย่างสม่าเสมอ ตามคาสั่งเวรยามรักษาการณ์
11 - รักษาจรรยาบรรณครู ได้รักษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูอย่าง
เคร่งครัด ได้ดาเนินการดังนี้
1. ให้โอกาสและความเป็นมิตรแก่คณะครูและนักการภารโรง
2. ให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์
3. ให้การอบรมสั่งสอน ฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดี
งามให้แก่ศิษย์เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจาและใจ
เช่น การตรงต่อเวลา การใช้พูดด้วยความสุภาพ มีความซื่อสัตย์
5. ไม่ทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคม
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์เป็นอามิสสินจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
7. มีความรักและความศรัทธาในอาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพครู ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสม
9. เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพครูอย่างสูงตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติราชการ
จะเห็นได้ว่าตั้งแต่รับราชการมาไม่เคยถูกสอบสวนทางวินัย แต่
ได้รับการยกย่องและยอมรับจากเพื่อนครูและศิษย์

ที่
ผลงาน/รายการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
12 การประพฤติตนเป็นคนดี
- ได้ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมทั้งกาย วาจาและใจ มีความเมตตา
กรุณาให้การช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชนเสมอ เคารพ และกตัญญูต่อพ่อแม่
และผู้มีพระคุณ บุพการี ญาติผู้ใหญ่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ แก่ลูกๆทุกคน เป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่น
13 มีความจงรักภักดีต่อชาติ
- ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ โดยการเคารพร่วมพิธีเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาติ เป็นประจา เคารพกฎหมายบ้านเมือง และได้ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี เสียภาษีให้แก่รัฐ เคารพในสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของผู้อื่น ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ เช่น ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
แม่แห่งชาติ วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ วันปิยมหาราช
- ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย เช่น ไม่ขาย
สิทธิขายเสียง ไปเลือกตั้ง สส. สว. สจ. ยอมรับและปฏิบัติตามมติของ
กลุ่มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
14 มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
- ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ได้ไปร่วม
กิจกรรมถวายพระพรทั้งที่จัดขึ้นที่โรงเรียนและที่อาเภอ และร่วมจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาสถานที่ต่างๆในชุมชนเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล
- ได้จัดนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่ตามปูาย
นิเทศ
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15 มีความจงรักภักดีต่อศาสนา
- ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาเบญจศีล และ
เบญจธรรม ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต อาทิ เช่น สังคหวัตถุ 4
อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 ฆราวาสธรรม และทิศ 6
- ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
- ได้ร่วมทานุบารุงศาสนา โดยการทาบุญตักบาตร บริจาคเงินร่วม
ในองค์กฐิน องค์ผ้าปุาและร่วมสร้างศาสนสถานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ปฏิบัติ
ตนเพื่อดารงศาสนาให้คงอยู่ เช่น ไปเวียนเทียนเนื่องในวันสาคัญ
16 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน รวมทั้งนักเรียน
ซึ่งแสดงออกโดยการพูดคุยแบบเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงานต่อ
นักเรียนและประชาชนทั่วไป ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
17 สร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน
และผู้มาติดต่อ
- ได้ให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
และร่วมมือกับผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหาร หน้าที่พิเศษที่
ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานบริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ของโรงเรียนของหมวดวิชา กิจกรรมของโรงเรียน เช่น โครงการวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โครงการ
วันสุนทรภู่ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการวันวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ที่
ผลงาน/รายการปฏิบัติ
18 ประสานงานกับผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อกับทางทางโรงเรียน
โดยการ
ต้อนรับ ให้คาแนะนา ช่วยเหลือเป็นธุระจัดงานในเรื่องที่สามารถทาได้
เพื่อบริการ ทั้งทางด้านการบริหารงานโรงเรียน และการเรียนของ
นักเรียน ความประพฤติของนักเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีต่อกัน

เอกสารอ้างอิง

