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หน้าที่การสอน รับผิดชอบจ านวนการสอนท้ังหมด  25 ชั่วโมง 

รายวิชาสงัคมศกึษา ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่1/3,1/10

รายวิชาสงัคมศกึษา          ชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 3/5,3/8

รายวิชาศาสนาส าคญัในประเทศไทย ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5/3,5/4

กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนลกูเสอื-เนตรนารี ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่2/6

กิจกรรมชมุนมุ Social Discovery ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 1/9

ครูที่ปรกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/9

งานฝ่ายบรหิารการเงนิและสนิทรพัย์ (งานพสัด)ุ

ครูเวรประจ าวัน

หน้าที่อืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
“  ป ร ะ สบการ ณ ์จ ะ ท  า ให้คุ ณร ู้ ว่า คุณ

ค ว ร ท  า อะ ไร  แ ต่ ค ว า มมั่นใจ

จ ะ ท  า ให้คุณ กล้า ลงม อื ท  า ”



องค์ประกอบที่

การประเมนิผลการปฏบิัตติน



องค์ประกอบที่ 1

1. วินัย และการรักษาวนิัย

การประเมนิผลการปฏบิัตติน



วินัย และการรักษาวนิัย

1.1 การแสดงออกทางอารมณ ์กิริยา ท่าทาง และพดูสือ่สารได้เหมาะสมกบักาลเทศะตอ่ผูเ้รยีน

ปฏิบัตตินเปน็ผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม มีความเสยีสละ มีน้ าใจ ความเกรงใจ ความยตุธิรรม ความเหน็อกเหน็ใจ 

การมมีารยาททีง่ดงามแสดงออกซึง่ความรกัและความเมตตาตอ่ศษิย ์ ประพฤตตินเปน็แบบอยา่งทีด่ีใหก้บัศษิย ์ 

ผลการปฏบิตัิตน



วินัย และการรักษาวนิัย

1.2 การแสดงออกทางอารมณ ์กิริยา ท่าทาง ได้เหมาะสมกบักาลเทศะตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 

เพื่อนรว่มงาน ผู้ปกครอง และบคุคลอืน่

แสดงออกทางอารมณ ์กริยา ท่าทางรวมถงึมารยาทตอ่ผูบ้ังคบับญัชา เพื่อนร่วมวชิาชพี ผู้ปกครอง และบคุคลอืน่ ๆ 

อย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ โดยข้าพเจา้ยดึหลกัธรรม “สังคหวตัถ”ุ ในการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่

ผลการปฏบิตัิตน



วินัย และการรักษาวนิัย

1.3 การมเีจตคตเิชงิบวกกบัประเทศชาติ

ปฏิบัตตินตามกฎหมายและกระท าตนใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมเปน็พลเมอืงทีด่ ี

ยึดมั่นในหลกัศลีธรรมและคณุธรรมทางพระพทุธศาสนาและมคีวามจงรกัภกัดีตอ่ประเทศชาต ิ

ผลการปฏบิตัิตน



วินัย และการรักษาวนิัย

1.4 ปฏิบัตตินตามกฎ ระเบยีบ หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็ขา้ราชการ

เคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย รักษาระเบยีบวนิยัของทางราชการ กระท าตนเปน็แบบอยา่งทีด่ี การแตง่กายด้วยชดุ

ข้าราชการสกีากทีกุวนัจนัทร์ มาปฏบิตัหินา้ทีต่ามวนั เวลาราชการก าหนด ไม่ขาดราชการและปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้กดิผลดีหรอื

ความกา้วหนา้ของทางราชการ ด้วยความอตุสาหะ เอาใจใส ่และรกัษาผลประโยชนข์องทางราชการ

ผลการปฏบิตัิตน



วินัย และการรกัษาวนิยั

1.4 ปฏิบัตตินตามกฎ ระเบยีบ หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็ขา้ราชการ

ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนใหแ้กท่างราชการและผูเ้รยีน ประพฤติตนเปน็แบบอยา่งทีด่แีกผู่เ้รยีน ชุมชน สังคม มีความสภุาพเรยีบรอ้ย ช่วยเหลือ

เกื้อกลูต่อผูเ้รยีนและระหว่างขา้ราชการดว้ยกนัและรกัษาชือ่เสยีงของตนและรกัษาเกยีรตศิกัดิข์องต าแหนง่หนา้ทีร่าชการของตนมใิหเ้สือ่มเสยี

ผลการปฏบิตัิตน



วินัย และการรักษาวนิัย

1.6 การปฏบิตัติามกฎหมาย

ปฏิบัตตินตามขอ้บงัคบัทางกฎหมายอยูเ่สมอ ทั้งกฎหมายของขา้ราชการและ

กฎหมายทางรฐัธรรมนญูอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ

ผลการปฏบิตัิตน



องค์ประกอบที่ 1

2. คุณธรรม จริยธรรม

การประเมนิผลการปฏบิัตติน



คุณธรรม จริยธรรม

2.1 ปฏิบัตตินตามหลกัศาสนาที่นับถอือยา่งเครง่ครดั

ปฏิบัติตนเปน็ผูม้คีณุธรรม จริยธรรม เพื่อการเปน็ครทูีป่ระกอบดว้ยคุณงาม

และความด ีซึ่งกระท าดว้ยความส านกึในจติใจ โดยยดึหลกัธรรมพรหมวหิาร 4

ผลการปฏบิตัิตน



คุณธรรม จริยธรรม

2.2 เข้าร่วม ส่งเสรมิ สนับสนุน ศาสนกจิของศาสนาทีน่บัถอือยา่งสม่ าเสมอ

ด ารงตนตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  และปฏบิตัิตามขนบธรรมเนยีมประเพณ ี 

ตลอดจนค่านยิมของสงัคม  ท าใหข้า้พเจา้สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ

และเขา้รว่มเขา้รว่ม ส่งเสรมิ สนับสนนุ ศาสนกจิของศาสนานบัถอือย่างสม่ าเสมอ

ผลการปฏบิตัิตน



คุณธรรม จริยธรรม

2.3 เห็นความส าคญั เข้ารว่ม ส่งเสรมิ สนับสนนุ เคารพกจิกรรมทีแ่สดงถงึ 

จารีตประเพณ ีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชมุชน

มีความยนิดใีหค้วามรว่มมอืกบัผูป้กครองและชมุชนในกจิกรรทีแ่สดงถงึ จารีตประเพณ ี

วัฒนธรรมทอ้งถิน่หรอืชมุชน

ผลการปฏบิตัิตน



คุณธรรม จริยธรรม

2.4 เห็นความส าคัญ เข้ารว่ม ส่งเสรมิ สนับสนนุ เคารพกจิกรรม

ทีแ่สดงถงึ จารีตประเพณ ีวัฒนธรรมของชาติ

เข้าร่วม ส่งเสรมิ สนับสนนุ รักษาขนบธรรมเนยีม ประเพณีไทย โดยการแตง่กายชุดผา้ไทย 

ส่งเสรมิวฒันธรรมดา้นภาษาโดยการใช้ภาษาไทยอย่างถกูต้อง

ผลการปฏบิตัิตน



คุณธรรม จริยธรรม

2.5 มจีิตบรกิารและจติสาธารณะ

เต็มใจทีจ่ะใหบ้รกิารแกเ่พือ่นรว่มวชิาชพี นักเรยีนและบคุคลอืน่ ด้วยความเตม็ใจและมจีิตอาสา       

ในการเตรยีมงานของโรงเรยีนและทางชมุชน เห็นประโยชนส์ว่นรวมกอ่นประโยชนส์ว่นตนเสมอ 

ผลการปฏบิตัิตน



คุณธรรม จริยธรรม

2.6 ต่อตา้นการกระท าของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลทีส่ง่ผลตอ่

ความมั่นคงของชาตหิรอืผลกระทบเชงิลบตอ่สงัคมโดยรวม

ยึดมั่นในหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนาและเปน็แบบอยา่งทีด่ใีหแ้กศ่ษิย์ 

เพื่อนรว่มงาน และบคุคลอืน่ ๆ ด ารงชพีตามสายกลาง เป็นแบบอยา่งทีด่ไีมยุ่ง่เกีย่วกบัอบายมขุ

ผลการปฏบิตัิตน



องค์ประกอบที่ 1

3. จรรยาบรรณวชิาชพี

การประเมนิผลการปฏบิัตติน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.1 พัฒนาวชิาชีพและบคุลกิภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 

พัฒนาตนเองอยูเ่สมอ ไม่ใช่แตเ่ฉพาะดา้นการสอนแต่ยงัพฒันาทางดา้นทกัษะตา่ง ๆ 

อันพงึประสงคบ์นพืน้ฐานของความเปน็ครู

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.2 มีวิสยัทศัน ์รู้และเขา้ใจ สนใจ ติดตามความเปลีย่นแปลง

ด้านวทิยาการเศรษฐกจิสงัคมการเมอืงของไทยและนานาชาตใินปจัจบุนั 

น าข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ มาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอยูส่ม่ าเสมอ พูดคุยสอบถามความคดิเหน็ของสิง่

ต่าง ๆ รอบตวั จากการไดฟ้งั ได้ดู การวเิคราะห์

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.3 ไม่อาศยัวชิาชีพแสวงหาผลประโยชน์ทีไ่มถ่กูต้อง

เห็นคณุค่าและความส าคญัของการเปน็ครทูีด่อียูเ่สมอ  โดยมคีวามรกัและศรัทธาในวชิาชพีคร ู 

พึงกระท าตนใหเ้ปน็แบบอย่างทีด่ตี่อศษิย ์และยนิดชีว่ยเหลอืศษิยอ์ยูเ่สมอ ถึงแมไ้มใ่ชใ่นหนา้ทีข่องงานสอน

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.4 มุ่งมั่นต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน

จัดกระบวนการเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย เน้น Active Leaning เปิดโอกาสทางการเรยีนรูใ้หผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง 

ตามจนิตนาการและความถนดัของแตล่ะบุคคล ท าใหผู้เ้รยีนอยากทีจ่ะเรยีนรู ้

อีกทั้งสง่เสรมิและสนบัสนนุผผูเ้รยีนตามความสามารถ เพื่อใหส้นกุและมคีวามสขุกบัการเรียนมากขึน้ 

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.5 ให้ความส าคญัตอ่การเขา้ร่วม ส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวิชาชพีครู

อย่างสม่ าเสมอ

เข้ารว่มการประชมุ/การอบรม/สมัมนา  ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศึกษาอยูเ่สมอ เมื่อเสรจ็สิน้การจดักจิกรรมขา้พเจา้

ท าการบันทกึและสรปุผลการเขา้รว่มกจิกรรม  น าความรู้ทีไ่ด้รบัมาพฒันาตนเองและผูเ้รยีน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.6 รัก เมตตา เอาใจใส ่ช่วยเหลอืสง่เสรมิ สนับสนนุ ให้บรกิารผูเ้รยีนทกุคนดว้ยความเสมอภาค

ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏบิตัหินา้ทีท่กุหนา้ทีด่ว้ยความรกั ความเมตตาตอ่ศิษย ์ส่งเสรมิและสนบัในทกุ ๆ ด้าน

ตามทีผู่เ้รียนถนดัถงึแมจ้ะไมใ่ชผู่เ้รยีนทีไ่ดร้ับบริการ ปฏิบัตติอ่นกัเรียนอยา่งเทา่เทยีมกนั 

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.7 ประพฤติปฏบิตัิตนเปน็ทีย่อมรบัของผูเ้รยีน ผู้บรหิาร เพื่อนรว่มงาน ผู้ปกครอง ชุมชน

ด ารงตนด้วยความสภุาพออ่นนอ้ม ส ารวมในกริยิามารยาท และการแสดงออกด้วยปยิวาจา

แต่งกายสภุาพ สะอาด เรียบรอ้ย และถกูกาลเทศะ

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.8 ไม่ปฏิบตัตินทีส่ง่ผลเชงิลบตอ่กายและใจของนกัเรยีน 

ปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีครอูยา่งเครง่ครดั วางตวัเปน็กลางไมแ่สวงหาผลประโยชน ์

และเปน็แบบอยา่งทีด่ีใหก้บัผูเ้รยีน ให้ก าลงัใจผูเ้รยีนเสมอ คอยสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนการคดิ กล้าท า ในสิ่งทีถ่กูตอ้ง

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.9 ท างานกับผูอ้ืน่ไดโ้ดยยดึหลกัความสามคัค ีเกื้อกูลซึ่งกนัและกัน

ปฏิบัตงิานตา่ง ๆ ที่ทางโรงเรียนมอบหมาย  ให้ความรว่มมอืกบัคณะครทูกุทา่น 

ในการท ากจิกรรมต่าง ๆ  ทั้งในและนอกสถานศกึษาดว้ยความเตม็ใจ

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.10 ใช้ความรูค้วามสามารถทีม่อียู ่น าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง

ในทางพฒันาใหก้บัผูเ้รียนโรงเรียนหรอืชมุชนในดา้นใดดา้นหนึง่ 

ตั้งใจปฏบิตัหินา้ทีใ่นการถา่ยทอดความรู ้ทักษะทีต่นเองมใีหก้บันกัเรยีนโดยมไิดป้ดิบงั พยายามศกึษาคน้ควา้  

หาความรูเ้พิม่เตมิเพือ่พฒันาตนเอง  ติดตามขา่วสาร  และเขา้อบรมเทคนคิใหม่ๆ   น ามาชว่ยพฒันาการเรยีนการสอน

ผลการปฏบิตัิตน



จรรยาบรรณวชิาชพี

3.11 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมุข

จงรักภกัดี ต่อสถาบนัชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตย โดยมี

พระมหากษตัรยิเ์ปน็ประมขุ ประพฤตตินใหเ้ปน็สมาชกิทีด่ขีองสงัคมและมจีติสาธารณะมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดย

ช่วยเหลอืเพือ่นรว่มงานโดยไมห่วงัผลประโยชนแ์ละสิง่ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

ผลการปฏบิตัิตน



องค์ประกอบที่ 1

4. การด ารงชวีติตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

การประเมนิผลการปฏบิัตติน



การด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ตระหนกัถงึคณุคา่ของการด าเนนิชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

น้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติประจ าวนั 

ผลการปฏบิตัิตน



การด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

4.2 น าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไปปรับประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรยีนรู้ในหอ้งเรยีน 

น าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาสอดแทรกในกจิกรรมการเรยีนการสอน ให้นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง สามารถน าหลกัของความพอเพยีง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัทีด่ใีนตัว บนเงือ่นไขของความรูคู้ค่ณุธรรม นักเรยีน

น าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวันได ้เช่น การน าเสือ้ผา้ทีไ่มใ่ชม้าท าใหเ้ปน็ผา้มดัย้อม น ากระดาษเหลอืใช้มาท าดอกไม ้

ผลการปฏบิตัติน



การด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 น าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปรบัประยกุตใ์ชก้บัภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายอืน่

ด าเนนิชวีติโดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็แนวทางในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ

และปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเกดิจติส านกึในเรื่องของการประหยดัและอดออม

ผลการปฏบิตัิตน



การด ารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

4.4 น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปรบัประยกุตใ์ชก้บัการด ารงชีวติของตนเอง

ด าเนนิชวีิตโดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวง รัชกาลที ่9 เปน็แนวทางในการด าเนนิชีวติ โดยการพึง่ตนเอง

ลดรายจา่ย มคีวามพอประมาณ มีเหตุผลในการตัดสนิใจ การสรา้ง  ภูมิคุ้มกนัใหก้บัตัวเอง

ใช้กระดาษหนา้เดยีวในการท าใบงานหรอืใบความรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน ใช้สิง่ของ หรือ วัสดเุหลอืใช้มาสรา้งสือ่การสอน

ผลการปฏบิตัติน



การด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.5 เป็นแบบอยา่งในการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปปรบัประยกุตใ์ชก้บัภารกจิตา่ง ๆหรือการด ารงชวีติของตน

ปฏิบัตตินเปน็แบบอยา่งทีด่ีแกล่กูศษิย ์ใช้ชวีติบนสายกลาง ยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

น้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนนิชวีติและเปน็ผูใ้ฝรู่้ ใฝ่เรียน และใฝ่พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง

ผลการปฏบิตัิตน



องค์ประกอบที่ 1

5. จิตวิญญาณความเปน็ครู 

การประเมนิผลการปฏบิัตติน



จิตวิญญาณความเปน็คร ู

5.1 เข้าสอนตรงเวลาและสอนเตม็เวลา
ปฏิบัตหินา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ เต็มเวลา เอาใจใสต่อ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งสม่ าเสมอ  

โดยมีการวางแผนการสอนลว่งหนา้ จัดท าและจดัหาสือ่ จัดกิจกรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเปน็ส าคญั  

ไม่ละทิง้การสอนกลางคนั มีการปรบัปรงุพฒันางานการสอนอยูเ่สมอ

ผลการปฏบิตัิตน



จิตวิญญาณความเปน็คร ู

5.2 ตระหนกัในความรูแ้ละทกัษะทีถ่กูตอ้งรวมถงึสิง่ที่ด ีๆ ให้กับผูเ้รยีน

มีการวางแผนการสอนลว่งหนา้จัดท าและจดัหาสือ่ จัดกิจกรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเปน็ส าคญั  

มีการปรบัปรุงพฒันางานการสอนอยูเ่สมอตระหนกัในความรู้

และทกัษะทีถ่กูตอ้งรวมถงึสิง่ที่ดี ๆ ให้กับผูเ้รยีน สร้างความเสมอภาคเปน็ธรรมกบัผูเ้รยีนทกุคน 

ผลการปฏบิตัิตน



จิตวิญญาณความเปน็คร ู

5.3 สร้างความเสมอภาคเปน็ธรรมกบัผูเ้รยีนทกุคน

เรียนรู้และศกึษาผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล  เพื่อจะไดท้ราบความตอ้งการ  สภาพสงัคม เศรษฐกจิ

ครอบครัวของนกัเรียนเปน็รายบุคคลตามจริง และน าผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ให้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล  ท าใหน้กัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขีึน้

ผลการปฏบิตัติน



จิตวิญญาณความเปน็คร ู

5.4 รู้จักใหอ้ภยั ปราศจากอคต ิช่วยเหลอื ส่งเสรมิ สนับสนนุ

ให้ผูเ้รียนประสบความส าเรจ็ ตามศกัยภาพ ความสนใจหรอืความตัง้ใจ

ตั้งใจปฏบิตัหินา้ทีใ่นการถา่ยทอดความรู้ใหแ้กน่กัเรยีน เพื่อให้นกัเรียน

ประสบความส าเรจ็ ตามศกัยภาพ ความสนใจหรอืความตัง้ใจ

ผลการปฏบิตัิตน



5.5 เป็นทีพ่ึ่งใหก้บัผูเ้รยีนได้ตลอดเวลา

เสียสละเวลาตนเอง มีความมุง่มานะและคอยชว่ยเหลอื เป็นทีป่รกึษาเกีย่วกบัปญัหาของผูเ้รยีนในดา้นต่าง ๆ

เป็นก าลงัใจและใหค้ าแนะน ากบันกัเรียนทกุคนโดยไมเ่กีย่งหรอืเลอืกปฏบิตัิ

ผลการปฏบิตัิตน

จิตวิญญาณความเปน็คร ู



จิตวิญญาณความเปน็คร ู

5.6 จัดกิจกรรมสง่เสรมิ การใฝรู่ ้ค้นหา สร้างสรรค ์

ถ่ายทอด ปลูกฝงัและเปน็แบบอยา่งที่ดขีองผูเ้รยีน
จัดการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนคิการสอนหรอืกจิกรรมทีห่ลากหลาย หรือใหผู้เ้รยีนลองเรยีนรูด้้วยตนเอง

โดยมีครูคอยดแูลอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนีย้งัใชแ้หลง่เรยีนรู้ทีห่ลากหลาย เช่น สื่อเทคโนโลย ี

ในการจดักจิกรรมการเรียนการเรยีนสอนและประพฤตตินเปน็แบบอยา่งทีด่ ีเอาใจใส ่ดูแลและหวงัดตีอ่ศษิย์

ผลการปฏบิตัิตน



จิตวิญญาณความเปน็คร ู

5.7 ทุ่มเทเสยีสละในการจัดการเรยีนรู้ใหก้บัผูเ้รยีน

อุทิศเวลาใหก้บัราชการ ไม่ว่าการสอนนัน้จะอยูใ่นเวลาราชการหรอืนอกเวลาราชการจนกวา่

นักเรยีนจะมคีวามรูอ้ยา่งเตม็เปีย่มเสยีสละทัง้เวลา และทนุทรัพย ์เพื่อผลจะเกดิกบันกัเรียน               

และสงัคม ส่งเสริมผูเ้รียนดว้ยวธิกีารเสริมแรงโดยเนน้การชืน่ชม เพื่อกระตุน้ผูเ้รยีน

ผลการปฏบิตัิตน



องค์ประกอบที่ 1

6. จิตส านึกความรบัผิดชอบในวชิาชพีคร ู

การประเมนิผลการปฏบิตัิตน



จิตส านึกความรบัผดิชอบในวชิาชพีคร ู

6.1 มเีจตคตเิชงิบวกกบัวชิาชพี

ไม่กระท าตนใหว้ชิาชพีครเูสยีหาย ปฏิบตัตินเปน็ครทูีด่ี มีความรู ้ความสามารถ พร้อมทีจ่ะถา่ยทอดใหแ้กศ่ษิย ์ปฏิบตัิ

หน้าทีข่องครูดว้ยความภาคภมูใิจและศรัทธาในวชิาชพี ไม่ดูหมิน่เหยยีดหยามผูร้ว่มประกอบวชิาชพีคนอืน่ ๆ

ผลการปฏบิตัิตน



จิตส านึกความรบัผดิชอบในวชิาชพีคร ู

6.2 มุ่งมั่น ทุ่มเทในการสรา้งสรรค ์นวัตกรรมใหม่ๆ  

เพื่อใหเ้กดิการพฒันาวิชาชพีและใหส้งัคมยอมรบั

ศึกษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่เสมอ จากแหลง่เรียนรูต้า่งๆ หมั่นท าสือ่การสอนและเลอืกใชเ้ทคนคิการสอน

ให้หลากหลาย น าความรูม้าผลติสือ่การสอนท ามอื สื่ออิเลก็ทรอนกิสแ์ละน ามาพฒันาวชิาชพีตอ่ไป

ผลการปฏบิตัิตน



จิตส านึกความรบัผดิชอบในวชิาชพีคร ู

6.3 ประพฤตปิฏิบตัตินในการรกัษาภาพลกัษณใ์นวชิาชพี

ประพฤติตนใหเ้ปน็สมาชกิทีด่ขีองสงัคมและมจีติสาธารณะมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงานโดยไมห่วงัผลประโยชนแ์ละสิ่ง

ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิน้ยึดหลักคณุธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพีในการยึดเหนีย่วจติใจในการปฏบิตังิานแสดงออกดว้ยปยิวาจา พูดจาสภุาพ

เหมาะสมแกบ่คุคล ใช้สือ่ออนไลน ์ทุกประเภทอยา่งเหมาะสมค านงึถึงการประกอบวชิาชพีครู

ผลการปฏบิตัิตน



จิตส านึกความรบัผดิชอบในวชิาชพีคร ู

6.4 ปกปอ้ง ป้องกนัมใิหผู้ร้ว่มวชิาชพีประพฤตปิฏบิตัิในทางทีจ่ะเกดิภาพลกัษณเ์ชงิลบตอ่วชิาชพี

ให้ค าปรกึษาแนะน าผูร้ว่มวชิาชพีใหป้ระพฤตปิฏบิัตตินเปน็แบบอยา่งทีด่ีและยดึมัน่ปฏบิตัตินตาม

จรรยาบรรณวชิาชพีครูอยา่งเครง่ครัด และประพฤตตินเปน็แบบอยา่งทีด่ี ยอมรับฟงัความคดิเหน็

ของเพือ่นรว่มงาน และปรับปรงุในสว่นทีต่นเองบกพร่อง  ให้ดีมากขึน้กวา่เดิม

ผลการปฏบิตัิตน



จิตส านึกความรบัผดิชอบในวชิาชพีคร ู

6.5 จัดกิจกรรมสง่เสรมิการใฝ่รู ้ค้นหาสรา้งสรรค์ ถ่ายทอดปลกูฝงั

และเปน็แบบอย่างทีด่ขีองเพือ่นรว่มงานและสงัคม

จัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั สร้างบรรยากาศหรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลาปฏบิตัิ

หน้าทีด่ว้ยใจซึ่งท าใหเ้กดิความรกั ศรัทธาและยดึมัน่ในอุดมการณแ์หง่วิชาชพี มุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน ประพฤตตินเปน็แบบอยา่งทีด่ ี

ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของเพือ่นรว่มงาน  และปรบัปรงุในสว่นทีบ่กพรอ่งใหด้ขีึน้กว่าเดมิ

ผลการปฏบิตัิตน



องค์ประกอบที่

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน



องค์ประกอบที่ 2

1. การจัดการเรียนการสอน

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน



การจัดการเรยีนการสอน

1.1 น าผลการวเิคราะหห์ลกัสตูร มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ดั 

หรือผลการเรียนรู ้มาใชใ้นการจัดท ารายวชิาและออกแบบหนว่ยการเรยีนรู้

จัดกิจกรรมการเรยีนรู ้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้และสง่เสริมการเรยีนรู ้

ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลายโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั

ผลการปฏบิตังิาน



การจัดการเรยีนการสอน

1.2 ออกแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั เพื่อใหผู้เ้รียนมคีวามรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะประจ าวชิา คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์และสมรรถนะทีส่ าคัญตามหลกัสตูร

ศึกษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรเพือ่น ามาจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูใ้หค้รอบคลมุเนือ้หา และเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน  โดยได้จดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้แบบมุ่งเนน้ผูเ้รียนเปน็ส าคญัและครอบคลมุเนือ้หาทกุหนว่ยการเรยีน

ผลการปฏบิตังิาน



การจัดการเรยีนการสอน

1.3 จัดกจิกรรมการเรยีนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้และสง่เสรมิการเรยีนรู้ 

ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลายโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั

จัดการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารหรอืเทคนคิการสอนทีห่ลากหลาย ให้เหมาะสมกบัเนือ้หา โดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

ผู้เรียนจะต้องอาศยักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ กระบวนการปฏบิตัิ ลงมือท าจรงิ 

สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ใหเ้อื้อต่อการเรยีนรู ้สามารถใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา

โดยครจูะเปน็แคผู่ค้วบคมุและใหค้วามสะดวกอยู่หา่ง ๆ

ผลการปฏบิตังิาน



การจัดการเรยีนการสอน

1.4 เลือกและใชส้ือ่ เทคโนโลยแีละแหลง่เรียนรู ้ที่สอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรู้

จัดการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยในแตล่ะครั้ง จะน าสือ่การสอน

ท ามือและเทคโนโลยมีาใช ้รวมไปถงึแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ ที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

ท าใหก้ารเรยีนการสอนมคีวามนา่สนใจ สามารถท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีด่ขีึน้

ผลการปฏบิตังิาน



การจัดการเรยีนการสอน

1.5 วัดและประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยวิธกีารทีห่ลากหลาย

จัดท าการบนัทกึผลการจดัการเรยีนรูใ้นแตล่ะหนว่ย รวมถงึวดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้้วยเครือ่งมอืวดัทีห่ลากหลาย 

ให้เหมาะสมกบัเนือ้หาในแผนการจดัการเรยีนรูแ้ตล่ะหนว่ย  และท าการศกึษาหาสาเหตแุละปญัหาที่เกดิขึน้                    

ในหนว่ยนัน้ ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงพฒันาการจดัการเรยีนการสอนครัง้ตอ่ไป

ผลการปฏบิตังิาน



การจัดการเรียนการสอน

1.6 คุณภาพของผูเ้รียน 

จัดการเรียนการสอนทีม่คีวามรูเ้นือ้หาทางวชิาการ ตามตามตัวชีว้ดัหรอืมาตรฐานการเรียนรู ้

และสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม รวมถงึคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทีน่กัเรยีนควรมี

ผลการปฏบิตัิงาน



องค์ประกอบที่ 2

2. การบริหารจดัการชัน้เรียน 

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน



การบรหิารจดัการชัน้เรยีน 

2.1 จัดบรรยากาศทีส่ง่เสริมการเรยีนรู ้กระบวน การคิด ทักษะชวีิตและพฒันาผู้เรยีน

สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนทีอ่บอุน่ ที่ครูใหค้วามเอือ้อาทรตอ่นกัเรยีน มีความเสมอภาค

เพิ่มกระบวนการคดิของนกัเรยีน จัดบรรยากาศในหอ้งเรยีน และรวมถงึแหลง่เรยีนรูต้า่ง ๆ 

ทีส่่งเสรมิใหน้กัเรียนสามารถเรยีนรูไ้ดด้้วยตวัเองทกุทีท่กุเวลา

ผลการปฏบิตังิาน



การบรหิารจดัการชัน้เรยีน 

2.2 ด าเนินการตามระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน โดยมกีารศกึษาและรวบรวมขอ้มลูผูเ้รยีนรายบคุคล

เพื่อแกป้ญัหาและพฒันาผูเ้รยีน

ได้รับมอบหมายใหเ้ปน็ครปูระจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1/9 จัดกิจกรรมดูแลชว่ยเหลอืนกัเรียน 

โดยการออกเยีย่มบา้น การศึกษาและส ารวจตดิตามพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล  วิเคราะห์

ผู้เรียนเปน็รายบคุคล เพื่อพฒันา และด าเนนิการชว่ยเหลอืนกัเรยีนตามสภาพจรงิ 

ผลการปฏบิตังิาน



การบรหิารจดัการชัน้เรยีน 

2.3 อบรมบม่นสิยัใหผู้เ้รียนมคีุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์และค่านยิมทีด่งีาม

มีการปลกูฝงัคณุธรรมจริยธรรมทีด่ีงามใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รียน โดยมีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในทกุครัง้ที่มี

การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนในแตล่ะระดับชัน้ทีจ่ัดกจิกรรมการเรยีนการสอน อบรมนกัเรยีนในชว่งโฮมรมูและยงั

ปลูกฝงัคณุธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรยีนทีป่ระจ าชัน้ในทกุ ๆ เช้าอีกดว้ย

ผลการปฏบิตังิาน



องค์ประกอบที่ 2

3. การพฒันาตนเอง 

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน



การพฒันาตนเอง 

3.1 พัฒนาตนเองเพือ่ใหม้ีความรู้ ความสามารถ ทักษะดว้ยวิธกีารตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม

ศึกษาและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เข้าร่วมกจิกรรมการฝกึอบรมหรอืกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นครทูัง้ในและ

นอกโรงเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง ร่วมถงึทกัษะตา่ง ๆ ไม่ใชเ่ฉพาะการสอน  อีกทั้งขา้พเจ้าก าลงัศึกษาตอ่ในสาขาวชิาหลกัสตูร

และการสอนสงัคม เพื่อใหเ้ปน็ครผููม้คีณุภาพ และฝกึฝนตวัเองเพือ่จะไดน้ าสิง่เหลา่นีม้าพฒันาตนเองตอ่ไป

ผลการปฏบิตัิงาน



การพัฒนาตนเอง 

3.2 มสี่วนรว่มในชมุชนการเรยีนรู้

ศึกษาและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เข้าร่วมกจิกรรมการฝกึอบรมหรอืกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั

เพื่อนครทูัง้ในและนอกโรงเรียนอยา่งตอ่เนือ่ง ร่วมถงึทกัษะตา่ง ๆ ไม่ใชเ่ฉพาะการสอน  เพื่อใหเ้ปน็

ครูผู้มคีณุภาพ และฝกึฝนตวัเองเพือ่จะได้น าสิง่เหลา่นีม้าพฒันาตนเองตอ่ไป

ผลการปฏบิตังิาน



องค์ประกอบที่ 2

4. การท างานเปน็ทีม 

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน



การท างานเป็นทมี 

4.1 หลักการท างานเปน็ทมี

เข้ารว่มกจิกรรมทีอ่งคก์รวชิาชพีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารจดัขึน้เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บับคุคล

ในแวดวงอาชพีคร ูและแลกเปลีย่นความรูแ้ละร่วมกนัพฒันาสือ่การเรยีนรู ้ ตลอดจนสรา้งเครือขา่ย

การทางวชิาการ  ในรูปแบบชอ่งทางตา่งๆ เพื่อแลกเปลีย่นความรูใ้นระหวา่งองคก์ร 

ผลการปฏบิตังิาน



การท างานเป็นทมี 

4.2 พัฒนาทมีงาน

เข้ารว่มกจิกรรมทีอ่งคก์รวชิาชพีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารจดัขึน้เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บับคุคล

ในแวดวงอาชพีครู และแลกเปลีย่นความรูแ้ละร่วมกนัพฒันาสือ่การเรยีนรู ้ ตลอดจนสรา้งเครือขา่ย

การทางวชิาการ  ในรูปแบบชอ่งทางตา่ง ๆ เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ในระหวา่งองคก์ร 

ผลการปฏบิตังิาน



องค์ประกอบที่ 2

5. งานกจิกรรมตามภารกจิ

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน



งานกจิกรรมตามภารกิจ

5.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจภาระงานของสถานศึกษาเกีย่วกบังานบริหารทัว่ไปหรอืงานบรหิารวชิาการ หรืองาน

กิจการนกัเรยีน หรืองานบรหิารงบประมาณหรอืงานบรหิารทรัพยากรบุคคล และมสีว่นรว่มปฏบิตังิานทีไ่ด้รบั

มอบหมายได้อยา่งเหมาะสม
มีความกระตอืรอืรน้ในการท างานและตัง้ใจท างานทีไ่ดร้ับมอบหมายจากงานพสัดุ กลุ่มงานบรหิารการเงนิและสนิทรพัย ์    

และงานอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย ให้งานส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้้วยดี

ผลการปฏบิตัิงาน



งานกจิกรรมตามภารกจิ (ต่อ)

5.1 มีความรูค้วามเขา้ใจภาระงานของสถานศึกษาเกีย่วกบังานบริหารทัว่ไปหรอืงานบรหิารวชิาการ หรืองานกจิการนกัเรยีน 

หรืองานบริหารงบประมาณหรอืงานบรหิารทรพัยากรบคุคล และมสีว่นร่วมปฏบิตังิานทีไ่ดร้ับมอบหมายได้อยา่งเหมาะสม

มีความกระตอืรอืรน้ในการท างานและตัง้ใจท างานทีไ่ดร้ับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามค าสัง่ ให้งาน

ส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้้วยดี

ผลการปฏบิตัิงาน



องค์ประกอบที่ 2

6. การใชภ้าษาและเทคโนโลยี

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน



การใชภ้าษาและเทคโนโลยี

6.1 สามารถใชภ้าษาและเทคโนโลย ีในการปฏิบตังิานตามหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ

ให้ความส าคญักบัการใช้ภาษาไทยในหอ้งเรยีนและให้ความส าคญัเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละน าเทคโนโลยมีาใช้

ในการจดัการเรยีนการสอน เช่น สื่อมัลตมิเีดยี สื่อการสอน PowerPoint จึงช่วยในการเรียนการสอน 

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผู้เรียนสามารถท าความเขา้ใจและเหน็ภาพไดช้ดัเจนและสามารถศกึษาไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ 

ผลการปฏบิตัิงาน



ขอบคุณค่ะ


