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1.การปฏิบัติหน้าที่การสอน 
1.1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีน 

     สอนระดับชั้น ม. 1  ม.2 และ ม.5  จ านวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.2 บ าเพ็ญประโยชน์ 

     สอนระดับชั้น ม .5  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.3 ชุมนุมพู่กันจีน จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ PLC ระดับ ม.5 

 

 

ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 



2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
    ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.5/4 
 เวรประจ าวัน  
 ฝ่ายงานบริหารการงบประมาณและสินทรัพย์ 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้าของครูผู้ช่วย 
หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 
1.1 วินัยในตนเอง 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน 
 ข้อบังคับ ข้อก าหนด เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 
 และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ 
มาท างานตรงเวลา เข้าสอนตรงเวลา แต่งกาย 
ถูกต้องเหมาะสมตามองค์กร 



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้าของครูผู้ช่วย 

หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 
1.2  วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
 

ข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 ไม่เคยขาดราชการ มาปฏิบัติหน้าที่ ตามวันเวลาราชการก าหนด 
 ไม่เคยปฏิบัติตนให้ผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
  



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้าของครูผู้ช่วย 
หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 
1.3  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
 -ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี                                  
แก่ศิษย์ โดยการเป็นผู้น าที่ดี ช่วยเหลือเพื่อนร่วม                                             
งานโดยไม่หวังผลประโยชน์ 
 -มีความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า และเพื่อนร่วมงานทุกคน 
      -มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนและบุคคล
ใกล้ชิด 
 
  



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้าของครูผู้ช่วย 
หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 
1.4  บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 
     -มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
       -ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
      -ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผล 
ประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งส้ิน 

 
  



แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้าของครูผู้ช่วย 
หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 
1.5   การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ปฏิบัติราชการ 
        - ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งของ 
ผู้บังคับบัญชาและทางราชการ 
        - การปฏิบัติตามค าสั่งต่างๆ 
        - ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
        - ยึดมั่นในประเพณีนิยม และปฏิบัติตนตามจารีต  
ประเพณีของสังคม  และเคารพสถานที่ 
 
  



2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     2.1 มาตรฐานวิชาชีพ 
 ข้าพเจ้าประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
  ทุกมาตรฐาน 



2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     2.2  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู โดยมีความรัก ศรัทธา 
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งความ 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิก 
ที่ดีขององค์กร เพื่อรักษาชื่อเสียงของ 
ตนเองและองค์กร 



3 . เจตคติต่อวิชาชีพครู 

      3.1 คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 
 ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูที่ดี
อยู่เสมอ โดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระท าตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 



3 . เจตคติต่อวิชาชีพครู 

      3.2 บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นครูที่ดี 
 

      ข้าพเจ้ามีหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพ 
แก่นักเรียน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียน 
การสอนเตรียมการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่ง 
เสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน ยึดนักเรียน 
เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งไม่ละทิ้งเด็ก 
 



3 . เจตคติต่อวิชาชีพครู 

      3.3  การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
 

 ข้าพเจ้าร่วมกับคณะครูในรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู โดยมีการเข้าร่วมประชุม อบรม เกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
  



4. การพัฒนาตนเอง 

4.1 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม อบรม  
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาอยู่เสมอ  
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ 
ให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา 



4. การพัฒนาตนเอง 

4.2  ความฉลาดทางอารมณ์ 
 ข้าพเจ้าเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน มีความยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีการพัฒนา EQ ของ 
ตนเองตลอดเวลา 
 
 



4. การพัฒนาตนเอง 

    4.3  การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการ 
ท างานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่สถานศึกษา จัดกิจกรรม ให้มีคุณภาพ 
ที่ดีที่สุด 
 
 
 



5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

    5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ และด ารง 
ชีวิตตนเองด้วยความสุภาพเรียบร้อย  
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และส ารวมอยู่เสมอ 
มีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม 



5 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

    5.2 การปรับตัว 
 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
ตามมารยาททางสังคม ปรับตัวเข้ากับ 
สภาพแวดล้อมที่ดี มีสภาพจิตใจที่มั่นคง 
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ตลอดเวลา 
 



6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 

      6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
 ข้าพเจ้ายึดมั่นและศรัทธาพระ 
พุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมของ 
ศาสนาที่ตนนับถือ 



6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 

      6.2 การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข้าพเจ้ามีการใช้จ่ายที่ 
ประหยัด รู้จักอดออม ใช้ชีวิต 
ตนเองอย่างพอเพียง 
 
 



หมวด 2 การปฏิบัติงาน 

      1.การจัดการเรียนรู้ 
 1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และสาระการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และสาระการ
เรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้
ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยได้จัดท าแผน 
การเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบและ 
ครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ 



หมวด 2 การปฏิบัติงาน 
      1.การจัดการเรียนรู้ 
 1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์
รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา  
และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัด 
ท าแผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบและ 
ครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ 
 





หมวด 2 การปฏิบัติงาน 

      1.การจัดการเรียนรู้ 
 1.4 รายงานผลการเรียนรู้ 
   การจัดท าการรายงานผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล 
และระดับชั้นเรียนที่สอน  
 



2. การพัฒนาผู้เรียน 

      2.1  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
 ข้าพเจ้าได้มีการสอดแทรกคุณธรรม 
 จริยธรรมให้กับนักเรียนตลอดเวลาในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประพฤติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 



2. การพัฒนาผู้เรียน 

      2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ 
ของผู้เรียน สุขอนามัย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
และมีความรู้ 
 
 



2. การพัฒนาผู้เรียน 
      2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน และ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความโดดเด่นได้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น 
 
 



2. การพัฒนาผู้เรียน 
      2.4 การปลูกฝังวินัยประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน  
  - มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สง่เสรมิ 
ประชาธิปไตยภายในห้องเรยีน  
   - มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
ภายในสถานศึกษา 
 - เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในด้านการ 
จัดการประชาธิปไตย 



2. การพัฒนาผู้เรียน 

      2.5 การสร้างค านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นคน
ไทยของผู้เรียน  
 - กล่าวหน้าเสาธงส่งเสริมมารยาทไทย คือ การไหว้ 
 - ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
   
 

  



2. การพัฒนาผู้เรียน 
      2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

  - มีการตรวจสอบเฝ้าระวังนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกเวลาเรียน 
  - มีการติดตามผู้เรียน 
 - มีการตรวจจุดเสี่ยงของนักเรียน 
  
 

  



3.การพัฒนาทางวิชาการ 
   3.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
 มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่
หลากหลาย และน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 



3.การพัฒนาทางวิชาการ 

   3.2  การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้และในภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

    มีการน าแหล่งการเรียนรูท้ี่มีในสถานศกึษามาใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอน 



3.การพัฒนาทางวิชาการ 

   3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  

 มีการร่วมกลุ่มทางวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการ
เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนา 
 ทางด้านการเรียนรู้ต่างๆเพื่อสร้าง 
เครือข่าย เช่น การอบรม ว21  
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู 



4. การพัฒนาสถานศึกษา 

     4.1งานบริหารทั่วไป 
 มีความกระตือรือร้นในการ 
ท างานที่ได้รับมอบหมายจากงาน 
บริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 



4. การพัฒนาสถานศึกษา 

     4.2 งานสนับสนุนวิชาการ 

 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององค์กร โดยปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลส าเร็จและทันเวลา
ตามที่ก าหนด ตลอดจนส่งเสริม 
พัฒนาวิชาการให้ดีในยิ่งๆขึ้นเพื่อ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพใน 
การเรียน 



4. การพัฒนาสถานศึกษา 

     4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 

  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา  
ทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเกษียณ  
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 



5.ความสัมพันธ์กับชุมชน 
    5.1การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
 พยายามศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน สร้างค่านิยมที่ดี
งามให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของ 
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 



5.ความสัมพันธ์กับชุมชน 
    5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของ
นักเรียนและชุมชนที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาส 
วันส าคัญต่างๆร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน  



5.ความสัมพันธ์กับชุมชน 
    5.3 การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 

 ให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



5.ความสัมพันธ์กับชุมชน 

    5.4 การให้บริการชุมชน 
 มีความเต็มใจที่จะให้บริการต่อชุมชน 
ที่ต้องการให้ช่วยเหลือทางด้านภาษาจีนอย่าง 
เต็มที่เต็มความสามารถ 
 



5.ความสัมพันธ์กับชุมชน 
    5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครองในเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครอง
น าเสนอกับทางโรงเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน 
 



จบการน าเสนอ 
 

感谢大家 
 


