
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2563

โดยนางสาวสุพรรษา  ดรุิยานนท์  ต าแหนง่ครผูู้ช่วย

โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธ์านี



•  ชือ่ -สกุล  นางสาวสพุรรษา  ดรุิยานนท์

•  เกิดเมื่อวนัที่  1 3   ตุลาคม  พ.ศ. 2 5 3 2

•  อาย ุ 3 1   ป ี      ภูมิล าเนาจังหวดัตรัง

•  ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต (ศศบ.) 

 วชิาเอกภาษาจนี

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัทักษิณ 

•  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑติวชิาชีพครู

มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี

•บรรจุเขา้รับราชการครูเมื่อวนัที่ 1  มิถนุายน พ.ศ. 2 5 6 3  

     

ประวัติส่วนตัว



กจิกรรมชุมนุมlanguage for fun (1ช่ัวโมง/สัปดาห์)

กจิกรรม PLC กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2ช่ัวโมง/สัปดาห์)

กจิกรรม PLC ระดบัมธัยมศึกษาปีที่1 (1ช่ัวโมง/สัปดาห์)

รายวชิาภาษาจีนเบือ้งต้น 5 (จ 20205 ) ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 

จ านวน 7 ห้องเรียน  (14 ช่ัวโมง/สัปดาห์)

รายวชิาภาษาจีน 1 (จ 30201 ) ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4

 จ านวน 3 ห้องเรียน (6 ช่ัวโมง/สัปดาห์)

กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

(1ช่ัวโมง/สัปดาห์)

ขอ้มลู

เก่ียวกบั

การ

ปฎบิตังิาน



การปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
• ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
• ครูเวรประจ าวัน
• รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

点击请替换文字内容

ขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน (ตอ่)



ขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน (ตอ่)

รายการลา
พ.ศ. ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาศกึษาตอ่

ครัง้ วนั ครัง้ วนั ครัง้ วนั ครัง้ วนั

2563 1 1 - - - - - -



การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน
นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์  ต าแหน่งครูผู้ช่วย



การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

1.วนิยัและการรกัษาวนิยั

1.1 การแสดงออกทางอารมณ์กิริยา ท่าทาง และพูดสื่อสาร
ได้เหมาะสมกบักาลเทศะต่อผู้เรียน

1) ข้าพเจ้ามีการแสดงออกทางสีหน้า กิริยา ท่าทางต่อ
ผู้เรียนเพ่ือสื่อความหมายที่ถกูต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
     2) ข้าพเจา้พูดจาสุภาพ นุ่มนวล และใช้น้้าเสียงพูด
สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน



การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

1.วนิยัและการรกัษาวนิยั

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทาง และพดูส่ือสาร
ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืน
     1)ขา้พเจา้มีการแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทาง
สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืนๆ

2)ขา้พเจา้พดูจาไพเราะ นุ่มนวล พดูส่ือสารได้
เหมาะสมกบักาลเทศะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ผูป้กครองและบุคคลอ่ืนๆ



请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关

标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可

以直接复制你的内容到此。

点击请替换文字内容

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

1.วนิยัและการรกัษาวนิยั

1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกบัประเทศชาติ
1) ขา้พเจา้มีความจงรักภกัดีต่อชาติ 

          2) ขา้พเจา้ไม่สนบัสนุนบุคคล ไม่
เผยแพร่ขอ้ความท่ีแสดงถึงเจตคติเชิงลบ
กบัประเทศชาติ ท าใหป้ระเทศชาติเส่ือม
เสียช่ือเสียง
     



การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

1.วนิยัและการรกัษาวนิยั

1.4 การปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นขา้ราชการ
     1) ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 
และเท่ียงธรรม
     2) ขา้พเจา้ปฏิบติัตนตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
     3) ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดผลดีหรือ
ความกา้วหนา้ของทางราชการ ดว้ยความอุตสาหะ 
เอาใจใส่ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ



1.5 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นข้าราชการครู
     1) ข้าพเจา้ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทาง
ราชการและผู้เรียน
     2) ข้าพเจา้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อ
ผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกัน
     3) ข้าพเจา้รักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของต้าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

1.วนิยัและการรกัษาวนิยั



1.6 การปฏิบัติตนตามกฎหมาย
     1) ข้าพเจา้เคารพสิทธิของผู้อื่น และไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น  เช่นการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภา
นักเรียน

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

1.วนิยัและการรกัษาวนิยั



2.1 การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา ท่ีนบัถือ
อยา่งเคร่งครัด

1) ขา้พเจา้มีความยดึมัน่และศรัทธา
พระพทุธศาสนา
     2) ขา้พเจา้ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ
     3) ขา้พเจา้ประพฤติตนอยา่งเหมาะสม 
รักษาศีล

点击请替换文字内容

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

2.คณุธรรม จรยิธรรม



2.2 การเขา้ร่วม ส่งเสริม สนบัสนุน 
ศาสนกิจของศาสนาท่ีนบัถืออยา่ง
สม ่าเสมอ
     1) ขา้พเจา้เขา้วดัท าบุญ ตกับาตร 
และร่วมเวยีนเทียนในวนัส าคญัต่างๆ
     
     

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

2.คณุธรรม จรยิธรรม



2.3 การเห็นความส าคญั เขา้ร่วม ส่งเสริม 
สนบัสนุน กิจกรรมท่ีแสดงถึงจารีต ประเพณี 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินหรือชุมชน
     1) ขา้พเจา้เขา้ร่วมท าบุญยงัวดัท่ีอยูใ่กล้
โรงเรียนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เช่น 
เขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญงานชกัของ วดัภูเขาทอง 

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

2.คณุธรรม จรยิธรรม



2.4 การเห็นความส าคญั เขา้ร่วม ส่งเสริม 
สนบัสนุน กิจกรรมท่ีแสดงถึงจารีต ประเพณี 
วฒันธรรมของชาติ
     1) ขา้พเจา้ปฏิบติัตนเป็นคนดีซ่ึงยดึถือและ
ปฏิบติัเร่ือยมาและกิจของผูน้บัถือศาสนาพทุธคือ
การท าบุญตามเทศกาลซ่ึงขา้พเจา้ปฏิบติัไม่เคย
ขาด อีกทั้งยงัแต่งกายดว้ยชุดไทย เพื่อสืบสาน
วฒันธรรมไทย

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

2.คณุธรรม จรยิธรรม



2.5 การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ
     1) ขา้พเจา้มีจิตบริการ และจิตสาธารณะ ในการ
ช่วยเหลืองานโรงเรียน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
โดยไม่หวงัผลประโยชน์และส่ิงตอบแทนใดๆ
ทั้งส้ิน
     2) ขา้พเจา้มีจิตบริการ ช่วยเหลือผูเ้รียนทุกคร้ัง
ท่ีมีโอกาส คอยอ านวยความสะดวกใหผู้ป้กครอง
ท่ีเดินทางมาติดต่อกบัทางโรงเรียน

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

2.คณุธรรม จรยิธรรม



2.6 การต่อตา้นการกระท าของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีส่งผลต่อความมัน่คงของชาติหรือ
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม

    1) ขา้พเจา้ไม่สนบัสนุน ไม่เผยแพร่การ
กระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อ
ความมัน่คงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมโดยรวม

请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关

标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可

以直接复制你的内容到此。

点击请替换文字内容

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

2.คณุธรรม จรยิธรรม



3.1 การพฒันาวชิาชีพและบุคลิกภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง
     1) ขา้พเจา้มุ่งหวงัพฒันาวชิาชีพโดยก าหนด
เป้าหมายในการปฏิบติังานและการอบรม
สมัมนา เขา้ร่วมอบรม ประชุมทุกคร้ังท่ีมี
โอกาส
     2) ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีและด ารงชีวิตตนเอง
ดว้ยความสุภาพเรียบร้อย มีความอ่อนนอ้มถ่อม
ตนและส ารวมอยูเ่สมอ

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.2 การมีวิสัยทศัน์ รู้และเขา้ใจ สนใจ ติดตาม
ความเปล่ียนแปลงดา้นวทิยาการ เศรษฐกิจ 
สงัคม การเมืองของไทย และนานาชาติใน
ปัจจุบนั
     1) ขา้พเจา้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ ติดตาม
ข่าวสารความเปล่ียนแปลงดา้นวทิยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยและนานาชาติ
ในปัจจุบนั

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.3 การไม่อาศยัวชิาชีพแสวงหาผลประโยชน์
ท่ีไม่ถูกตอ้ง
     1) ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็
ความสามารถและรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ
     2) ขา้พเจา้ไม่อาศยัวชิาชีพแสวงหา
ผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกตอ้ง

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.4 การมุ่งมัน่ต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ
ของผูเ้รียน
     1) ขา้พเจา้พฒันาตนเองดา้นความรู้อยูเ่สมอ
     2) ขา้พเจา้มุ่งมัน่ต่อการพฒันาความรู้ 
ความสามารถของผูเ้รียน

请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关

标题，修改文字内容，也可以直接复制你的内容到此。请替换文字内容，添加相关标题，修改文字内容，也可

以直接复制你的内容到此。

点击请替换文字内容

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.5 การใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ร่วม 
ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วชิาชีพครูอยา่งสม ่าเสมอ
     1) ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ร่วม 
ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วชิาชีพครูอยา่งสม ่าเสมอ
     

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.6 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนบัสนุน ใหบ้ริการผูเ้รียนทุกคน ดว้ยความ
เสมอภาค
    1) ขา้พเจา้ใหค้วามรัก ความเมตตา ความ
เอาใจใส่ คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน 
ใหบ้ริการผูเ้รียนทุกคน ดว้ยความเสมอภาค

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.7 การประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นท่ียอมรับ
ของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร เพ่ือนร่วมงาน
ผูป้กครองและชุมชน
    1) ขา้พเจา้ประพฤติปฏิบติัตนดว้ยความ
สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นท่ียอมรับของ
ผูเ้รียน ผูบ้ริหาร เพ่ือนร่วมงานผูป้กครอง
และชุมชน

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.8 การไม่ปฏิบติัตนท่ีส่งผลเชิงลบต่อกาย
และใจของผูเ้รียน
     1) ขา้พเจา้ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีใหแ้ก่ผูเ้รียนอยูเ่สมอ
     2) ขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตนท่ีส่งผลเชิงลบ
ต่อกายและใจของผูเ้รียน

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.9 การท างานกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยยดึหลกัความ
สามคัคี เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั
     1) ขา้พเจา้เป็นมิตรกบัเพ่ือนร่วมงานทุก
คน
     2) ขา้พเจา้ท างานกบัผูอ่ื้นไดด้ว้ยความ
สามคัคี และช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดยไม่
หวงัผลประโยชน์และส่ิงตอบแทนใดๆ
ทั้งส้ิน

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.10 การใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยู ่น าใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงในทางพฒันาใหก้บัผูเ้รียน โรงเรียนหรือ
ชุมชนในดา้นใดดา้นหน่ึง (ดา้นการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และส่ิงแวดลอ้ม)

1) ขา้พเจา้เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียน ในดา้น
กิริยามารยาท การไหวผู้ใ้หญ่ การใชค้  าพดูท่ีสุภาพ 
รวมถึงการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง
    2) ขา้พเจา้แต่งกายดว้ยชุดไทย เพื่ออนุรักษ์
วฒันธรรมไทย

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



3.11 การยดึมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข
     1) ขา้พเจา้มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย์
     2) ขา้พเจา้ยดึมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข

การประเมนิผลดา้นการปฏบิตัติน

3.จรรยาบรรณวชิาชพี



4.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1) ข้าพเจ้ามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี

     

。

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

4.การด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง



4.2 มีการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

     1) ข้าพเจา้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการสอนรายวิชาภาษาจีน เช่น บทเรียนเรื่อง
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ให้ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้และ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มค่า ฝกึให้ผู้เรียน
สามารถน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆไดม้ากขึ้น ท้าให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัย
พอเพียงได้ในที่สุด
     

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

4.การด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



4.3 มีการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอ่ืน

     1) ข้าพเจา้น้าหลักคิดและกระบวนการคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอ่ืน เช่นการใช้วัสดุอุปกรณ์
ส้านักงานอย่างคุ้มค่า การใชท้รัพยากร การใช้น้้าไฟ 
การใช้อาคารสถานที่ ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

。

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

4.การด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



4.4 มีการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับการด้ารงชีวิตของตนเอง

     1) ข้าพเจา้น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้ในการคิดและการกระท้าตา่งๆใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่นการแจ้งข่าวสารกับผู้ปกครองผ่านทาง
ไลนก์ลุ่ม ลดการใช้กระดาษ การรับประทานอาหาร การใช้
จ่ายเงิน การใช้อาคารสถานที่ การใช้น้้าไฟ การใช้อุปกรณ์
ส้านักงานต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     

。

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

4.การด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



请4.5 เป็นแบบอยา่งในการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยกุตใ์ชก้บัภารกิจต่างๆ
หรือการด ารงชีวิตของตน

    1) ขา้พเจา้สอนใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัใน
ความส าคญัและคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง ใหผู้เ้รียนสามารถคิด
และปฏิบติัตามได ้เช่น การท ากิจกรรม 5 ส ในช่วงเชา้
ก่อนเขา้แถว

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

4.การด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



5.1 การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา
    1) ข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็ม
เวลาทุกคาบ

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

5.จิตวิญญาณความเป็นคร ู



5.2 การตระหนักในความรู้และทักษะที่
ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียน
     1) ข้าพเจ้าพัฒนาความรู้ของตนเอง
อย่างสม่้าเสมอ 
     2) ข้าพเจ้าตระหนักในการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆ
ให้กับผู้เรียน

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

5.จิตวิญญาณความเป็นคร ู



5.3 การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับ
ผู้เรียนทุกคน
     1) ข้าพเจ้ามีความเป็นธรรมต่อผู้เรียน 
และเอาใจใส่ต่อผู้เรียนอย่างเสมอภาค
และไม่ล้าเอียง ตัดสินปัญหาของผู้เรียน
ด้วยความเปน็ธรรม

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

5.จิตวิญญาณความเป็นคร ู



5.4 การรู้จักให้อภยั ปราศจากอคติ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ประสบความส้าเร็จ ตามศักยภาพ ความ
สนใจ หรือความตั้งใจ
    1) ข้าพเจา้รู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

5.จิตวิญญาณความเป็นคร ู



5.5 การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้
ตลอดเวลา
    1) ข้าพเจา้คอยให้ค้าปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านการเรียน 
ชีวิต และด้านอื่นๆ
    2) ข้าพเจา้เป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้
ตลอดเวลา

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

5.จิตวิญญาณความเป็นคร ู



5.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหา 
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่
ดีของผู้เรียน

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

5.จิตวิญญาณความเป็นคร ู



5.7 การทุ่มเทเสียสละในการจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน

    1) ขา้พเจา้ทุ่มเทเสียสละในการจดัการ
เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน โดยมีการจดัท าแผนการ
สอน เตรียมการสอน ตลอดจนน าปัญหาท่ีพบ 
มาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

。

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

5.จิตวิญญาณความเป็นคร ู



6.1 การมีเจตคติเชิงบวกกับวชิาชีพครู
     ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความส้าคัญของการเป็นครูอยู่เสมอ 
โดยมีความรกัและศรัทธาในวชิาชีพครู พึงกระท้าตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

6.จิตส านึกความรบัผิดชอบในวิชาชีพคร ู



6.2 การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกดิการ
พัฒนาวิชาชพีและให้สังคมยอมรับ
     1) ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองด้านความรู้อยู่เสมอ
     2) ข้าพเจ้ามุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในวชิาชีพ

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

6.จิตส านึกความรบัผิดชอบในวิชาชีพคร ู



6.3 ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ
    1) ข้าพเจา้ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและชื่อเสียงของครู
    2) ข้าพเจา้ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวชิาชีพครู

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

6.จิตส านึกความรบัผิดชอบในวิชาชีพคร ู



6.4 การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่
จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

6.จิตส านึกความรบัผิดชอบในวิชาชีพคร ู



6.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและ
สังคม
    

การประเมินผลดา้นการปฏิบติัตน

6.จิตส านึกความรบัผิดชอบในวิชาชีพคร ู



การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

นางสาวสพุรรษา ดุริยานนท ์ต าแหน่งครูผูช้่วย



1.1 การน้าผลการวิเคราะห์

หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 

มาใช้ในการจัดท้ารายวชิาและ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
。

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

1.การจดัการเรยีนการสอน



1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะ
ประจ้าวิชา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะที่ส้าคัญตาม
หลักสูตร

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

1.การจดัการเรยีนการสอน



1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อ้านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู ้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ
     1) ข้าพเจา้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ ฝึกให้ผู้เรยีนได้ใช้ความคิด 
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

1.การจดัการเรยีนการสอน



1.4 การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้

。

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

1.การจดัการเรียนการสอน



1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และจุดประสงค์การเรียนรู้

1) ข้าพเจ้าวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ควบคูไ่ปกับการทดสอบแบบต่างๆอย่างสมดุล
     2) ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ดว้ยวิธกีารที่หลากหลาย เช่น การท้า
แบบทดสอบ การสอบสนทนา การท้าชิ้นงาน
ต่างๆ เป็นต้น

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

1.การจดัการเรยีนการสอน



1.6 คณุภาพผู้เรียน
     1) ข้าพเจ้าสอนในรายวิชาภาษาจีนซ่ึงผู้เรียน
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 70% ขึ้น
ไป
     2) ข้าพเจ้าสอนในรายวิชาภาษาจีนซ่ึงไม่มี
ผู้เรียนได้รับผลการเรียน “มส”
     3) ข้าพเจ้าสอนในรายวิชาภาษาจีนซ่ึงไม่มี
ผู้เรียนได้รับระดับผลการเรียนเป็น “0”

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

1.การจดัการเรยีนการสอน



2.1 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

2.การบรหิารจดัการชัน้เรยีน



2.2 การด้าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลเพือ่แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

2.การบรหิารจดัการชัน้เรยีน



2.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมที่ดีงาม

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

2.การบรหิารจดัการชัน้เรยีน



3.1 การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ 
ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม

     1) ข้าพเจา้เข้าร่วมอบรม สัมมนาทุกครัง้ที่มีโอกาส เช่น 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส้าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของครู กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูใหม่

     2) ข้าพเจา้ปรึกษา ฟังค้าสอน ค้าแนะน้าของเพ่ือนครู ผู้ซึ่ง
มีประสบการณ์ในการท้างาน และน้ามาพัฒนาตนเองเพ่ือใหม้ี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆดียิ่งขึ้น

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

3.การพฒันาตนเอง



การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

3.การพฒันาตนเอง

3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
    1) ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแบบ Active 
learning
   2) ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลัง
เกณฑ์ ว21/2560
   



4.1หลักการท้างานเป็นทีม

    1) ข้าพเจ้าเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน

    2) ข้าพเจ้าสามารถท้างานร่วมกับเพื่อนครู สามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูล มีปฏิสัมพันธก์ันระหว่างเพื่อนครู 
เพื่อให้บรรลุเปา้หมายเดียวกันอย่างมีประสิทธภิาพ

4.2 การพัฒนาทีมงาน

     1) ข้าพเจ้าและเพื่อนครูมีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ติดตามการท้างาน ร่วมกันหารือ แสดงความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

4.การท างานเป็นทีม



 มีความรู้ความเขา้ใจภาระงานของ
สถานศึกษาเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป
หรืองานบริหารวิชาการ หรืองานกิจการ
นกัเรียน หรืองานบริหารงบประมาณ
หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลและมี
ส่วนร่วมปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งเหมาะสม

การประเมินผลดา้นการปฏิบติังาน

5.งานกิจกรรมตามภารกิจบรหิารงานของสถานศึกษา



感谢聆听，批评指导
ขอบคณุคะ่


