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จ านวน 3 หอ้งเรยีน ( 6 ชัว่โมง / สปัดาห ์)

รายวชิาภาษาจนีระดบักลาง 2 (จ 33201 ) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 

จ านวน 1 หอ้งเรยีน( 4 ชัว่โมง / สปัดาห ์)

 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ( 1 ชัว่โมง / สปัดาห)์

 กจิกรรมชมุนุมNetflixหรรษา ( 1 ชัว่โมง / สปัดาห)์



ข้อมูลเกีย่วกบัการปฏบิัตงิาน (ต่อ)
การปฏบิตัหินา้ที่อืน่ที่ไดร้บัมอบหมาย

ครูที่ปรกึษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2/6

ครูเวรประจ าวนั

รบัผิดชอบงานแผนงานสถานศึกษา



ข้อมูลเกีย่วกบัการปฏบิัตงิาน (ต่อ)

รายการลา
พ.ศ. ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาศึกษาต่อ

คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั

2563 2 2 - - - - - -



การประเมินด้านการปฏิบัติตน

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ ต าแหน่งครูผูช่้วย



1.วนัิยและการรักษาวนัิย
 1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ กริิยา ท่าทาง และพูดส่ือสาร

ได้เหมาะสมกบักาลเทศะต่อผู้เรียน

 ขา้พเจา้แสดงสีหนา้ตั้งใจฟังขณะนกัเรียนถาม ตอบ 

หรือ แสดงความคิดเห็น ไม่แสดงสีหนา้ร าคาญ

เม่ือนกัเรียนถามค าถาม

 ขา้พเจา้เดินดูใหท้ัว่ขณะคุมชั้นเรียนหรือ

ใหง้านนกัเรียนท าเดินเขา้ใกลน้กัเรียน

เม่ือเห็นนกัเรียนไม่สนใจบทเรียน

 ขา้พเจา้พดูโดยใชค้  าท่ีสุภาพไพเราะ

ใชภ้าษาพดูกบันกัเรียนไดเ้หมาะสม



1.วนัิยและการรักษาวนัิย
 1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กริิยาท่าทาง และพูด

ส่ือสารได้เหมาะสมกบักาลเทศะต่อผู้บังคบับัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลอ่ืน

 ขา้พเจา้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูบ้งัคบับญัชา 

เพื่อนร่วมงาน  ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืน

 ขา้พเจา้ยิม้แยม้แจ่มใสในการติดต่อสมัพนัธ์

กบัผูอ่ื้นตลอดเวลา

 ขา้พเจา้ใชค้  าพดูสุภาพไพเราะ มีหางเสียง 

ใชน้ ้ าเสียงนุ่มนวลน่าฟัง



1.วนัิยและการรักษาวนัิย
 1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

 ขา้พเจา้พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริยแ์ละการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข

 ขา้พเจา้เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอ่ืนและไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อให้

เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชงัในสงัคม

 ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ



1.วนัิยและการรักษาวนัิย
 1.4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์

ที่เกีย่วข้องกับความเป็นข้าราชการ

 ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความ

ซ่ือสตัย ์สุจริตและเท่ียงธรรม

 ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้กิดผลดีหรือ

ความกา้วหนา้แก่ราชการดว้ยความตั้งใจ อุตสาหะ 

เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

 ขา้พเจา้รักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศกัด์ิ

ของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย



1.วนัิยและการรักษาวนัิย
 1.5 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์

ท่ีเกีย่วข้องกบัความเป็นข้าราชการครู

 ขา้พเจา้ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตน

ใหแ้ก่ทางราชการและผูเ้รียน

 ขา้พเจา้ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 

ชุมชน สังคมมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความ

สามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกลูต่อผูเ้รียนและระหวา่ง

ขา้ราชการดว้ยกนั ตอ้นรับใหค้วามสะดวก 

ใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้รียนและประชาชน

ผูม้าติดต่อราชการ



1.วนัิยและการรักษาวนัิย
 1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย

 ขา้พเจา้ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด

 ขา้พเจา้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคญั

 ขา้พเจา้ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริต

และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ   



2. คุณธรรม จริยธรรม

 2.1 การปฏิบัติตนตามหลกั

ศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด

 ขา้พเจา้มีความยดึมัน่และ

ศรัทธาพระพทุธศาสนา

 ขา้พเจา้ประพฤติตน

อยา่งเหมาะสม รักษาศีล

 ขา้พเจา้ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม

ของศาสนาท่ีตนนบัถือ



2. คุณธรรม จริยธรรม

 2.2 การเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนศาสนกจิของ
ศาสนาที่นับถืออย่างสม ่าเสมอ

 ขา้พเจา้ท าสมาธิสวดมนตไ์หวพ้ระพร้อมกบั

นกัเรียนขณะท ากิจกรรมหนา้เสาธง 

 ขา้พเจา้ท าบุญตกับาตรร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

ในวนัส าคญัทางศาสนา

 ขา้พเจา้และเพื่อนครูถวายสงัฆทาน 

และใหอ้าหารปลาท่ีวดัอยูเ่สมอ



2. คุณธรรม จริยธรรม
 2.3 การเห็นความส าคญั เข้าร่วม

ส่งเสริม สนับสนุน  เคารพกจิกรรม

ที่แสดงถึงจารีตประเพณี 

วฒันธรรมท้องถ่ิน หรือชุมชน

 ขา้พเจา้เขา้ร่วมท าบุญยงัวดัท่ีอยูใ่กล้

บา้นหรือใกลโ้รงเรียนเพื่อเป็นการ

สืบสานประเพณีไทย  



2. คุณธรรม จริยธรรม
 2.4 การเห็นความส าคญั เข้าร่วม ส่งเสริม 

สนับสนุน กจิกรรมท่ีแสดงถึงจารีต 

ประเพณี วฒันธรรมของชาติ

 ขา้พเจา้เห็นความส าคญัในการใชภ้าษาไทย

ใหถู้กตอ้งทั้งในการจดัการเรียนการสอน

และในชีวติประจ าวนั

 ขา้พเจา้แต่งกายดว้ยชุดไทยเพื่อสืบสาน

วฒันธรรมไทย

 ขา้พเจา้เขา้วดัเวยีนเทียนในวนัส าคญัทาง  

พระพทุธศาสนา   



2. คุณธรรม จริยธรรม
 2.5 การมีจิตบริการและจิตสาธารณะ

 ขา้พเจา้มีจิตบริการและจิตสาธารณะ

ในการช่วยเหลืองานโรงเรียน 

ช่วยเหลือผูเ้รียนทุกคร้ังท่ีมีโอกาส

คอยอ านวยความสะดวกใหก้บั

ผูป้กครองหรือผูท่ี้มาติดต่อกบัทางโรงเรียน



2. คุณธรรม จริยธรรม
 2.6 การต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลที่ส่งผลต่อความม่ันคงของชาติหรือ
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม

 ขา้พเจา้ไม่สนบัสนุน ไม่เผยแพร่การกระท า

ของบุคคลกลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อความมัน่คง

ของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสงัคมโดยรวม

เช่นการไม่กดไลค ์กดแชร์ขอ้ความท่ีไม่เหมาะสม

 ขา้พเจา้ไม่พดูหรือท าใหน้กัเรียนมีอคติหรือมี
ความรู้สึกเชิงลบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.1 การพฒันาวชิาชีพและบุคลกิภาพ

อย่างต่อเน่ือง

 ขา้พเจา้มุ่งหวงัพฒันาวชิาชีพโดยก าหนด

เป้าหมายในการปฏิบติังานและการอบรม

สมัมนา เขา้ร่วมอบรมและประชุมทุกคร้ัง

ท่ีมีโอกาส

 ขา้พเจา้เลือกอบรมในหลกัสูตรท่ีหลากหลาย

และเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน

โดยตรง สามารถน าความรู้มาพฒันาตนเอง

และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.2 การมีวสัิยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความ

เปลีย่นแปลง ด้านวทิยาการ เศรษฐกจิ สังคม 

การเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบัน

 ขา้พเจา้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ 

ติดตามข่าวสารความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั

 ขา้พเจา้ติดตามเพจท่ีเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน 

ส่ือภาษาจีนต่างๆเป็นตน้



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.3 การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหา

ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

 ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ

และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

 ขา้พเจา้ไม่อาศยัวชิาชีพแสวงหา

ผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกตอ้ง



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.4 การมุ่งม่ันต่อการพฒันาความรู้

ความสามารถของผู้เรียน

 ขา้พเจา้มุ่งมัน่พฒันาความรู้ของตนเอง

อยา่งสม ่าเสมอเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียน

ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ

 ขา้พเจา้ส่งเสริม สนบัสนุน ฝึกฝนผูเ้รียน

ใหมี้ทกัษะทางภาษาจีนท่ีดี เปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อให้

ไดรั้บประสบการณ์ตลอดจนไดรั้บรางวลัต่างๆ



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.5 การให้ความส าคญัต่อการเข้าร่วม 

ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมท่ีเกีย่วข้อง

กบัวชิาชีพครูอย่างสม ่าเสมอ

 ขา้พเจา้มีความศรัทธาในวชิาชีพครูและปฏิบติั

หนา้ท่ีของครูอยา่งเตม็ความสามารถ

 ขา้พเจา้เขา้ร่วม และสนบัสนุนกิจกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครูอยา่งสม ่าเสมอ 



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.6 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม

สนับสนุน ให้บริการผู้เรียนทุกคน

ด้วยความเสมอภาค

 ขา้พเจา้สงัเกต ถามไถ่ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

ไดแ้สดงความคิดเห็น คอยรับฟังอยา่งเอาใจใส่

ขา้พเจา้ยนิดีและพร้อมช่วยเหลือผูเ้รียนเสมอ

คอยส่งเสริมและสนบัสนุนผูเ้รียนทุกคนดว้ย

ความเสมอภาค



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.7 การประพฤติปฏิบัติตน เป็นที่ยอมรับ

ของผู้เรียน ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน 

ผู้ปกครอง และชุมชน 

 ขา้พเจา้ประพฤติปฏิบติัตนดว้ยความสุภาพ 

อ่อนนอ้มถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของคน          

รอบขา้ง เป็นท่ียอมรับของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร

เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง และชุมชน



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.8 การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบ

ต่อกายและใจของผู้เรียน

 ขา้พเจา้ประพฤติปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียนอยูเ่สมอ

 ขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตนท่ีส่งผล

เชิงลบต่อกายและใจของผูเ้รียน



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ

 3.9 การท างานกบัผู้อ่ืนได้โดยยดึหลกั

ความสามัคค ีเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั

 ขา้พเจา้เป็นมิตรกบัเพื่อนร่วมงานทุกคน

 ขา้พเจา้ท างานกบัผูอ่ื้นไดด้ว้ยความสามคัคี

และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวงั

ผลตอบแทนใดๆทั้งส้ิน



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.10 การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ 

น าให้เกดิความเปลีย่นแปลงในทางพฒันา

ให้กบัผู้เรียน โรงเรียนหรือชุมชนในด้านใด

ด้านหน่ึง (ด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 

ภูมิปัญญา และส่ิงแวดล้อม)

 ขา้พเจา้เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียน ในดา้น

กิริยามารยาท การไหวผู้ใ้หญ่ การใชค้  าพดู

ท่ีสุภาพรวมถึงการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง

 ขา้พเจา้แต่งกายดว้ยชุดไทย เพื่ออนุรักษ์

วฒันธรรมไทย



3. จรรยาบรรณวชิาชีพ
 3.11 การยดึมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

 ขา้พเจา้มีความจงรักภกัดีต่อชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริย์

 ขา้พเจา้ยดึมัน่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข



4.การด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบั

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 ขา้พเจา้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นอยา่งดี



4.การด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 4.2 มีการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปปรับประยุกต์ใช้กบัการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

 ขา้พเจา้ไดป้ลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกัประหยดั และใชท้รัพยากร

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในทุกๆการจดักิจกรรมของหอ้งเรียน 

ขา้พเจา้จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัคิด 

แสดงความคิดเห็น เช่นการจดัพานไหวค้รูโดยใชต้น้ไม้

เม่ือเสร็จกิจกรรมสามารถน าตน้ไมไ้ปปลูกได ้

การจดัป้ายนิเทศโดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้

เป็นหลกั เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนน าหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั



4.การด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 4.3 มีการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปปรับประยุกต์ใช้กบัภารกจิท่ีได้รับมอบหมายอ่ืน

ขา้พเจา้น าหลกัคิดและกระบวนการคิดตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ

ประยกุตใ์ชก้บัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายอ่ืน 

เช่นการใชว้สัดุอุปกรณ์ส านกังานอยา่งคุม้ค่า 

การใชท้รัพยากร การใชน้ ้ าไฟ

การใชอ้าคารสถานท่ีใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สูงสุด



4.การด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 4.4 มีการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปปรับประยุกต์ใช้กบัการด ารงชีวติของตนเอง

 ขา้พเจา้น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการคิดและการกระท าต่างๆ

ในชีวติประจ าวนั เช่นการแจง้ข่าวสารกบั

ผูป้กครองผา่นทางไลน์กลุ่ม ลดการใชก้ระดาษ 

การรับประทานอาหาร  การใชจ่้ายเงิน การใช้

อาคารสถานท่ี การใชน้ ้ าไฟ การใชอุ้ปกรณ์

ส านกังานต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด



4.การด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 4.5 เป็นแบบอย่างในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงไปปรับประยุกต์ใช้กบัภารกจิต่างๆ

หรือการด ารงชีวติของตน

ขา้พเจา้สอนใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในความ

ส าคญัและคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง ใหผู้เ้รียนสามารถคิด

และปฏิบติัตามได ้เช่น การท ากิจกรรม 5 ส 

ในช่วงเชา้ก่อนเขา้แถว กิจกรรมการคดัแยกขยะ

และคูปองแลกแตม้เป็นตน้



5.จติวญิญาณความเป็นครู
 5.1 การเข้าสอนตรงเวลาและ

สอนเต็มเวลา

 ขา้พเจา้เขา้สอนตรงเวลาและสอนเตม็

เวลาทุกคาบเรียน



5.จติวญิญาณความเป็นครู
 5.2 การตระหนักในความรู้และทักษะ

ที่ถูกต้องรวมถึงส่ิงที่ดีๆ  ให้กบัผู้เรียน

 ขา้พเจา้พฒันาความรู้ของตนเอง

อยา่งสม ่าเสมอ

 ขา้พเจา้ตระหนกัในการถ่ายทอดความรู้

และทกัษะท่ีถูกตอ้งรวมถึงส่ิงท่ีดีๆ

ใหก้บัผูเ้รียน



5.จติวญิญาณความเป็นครู
 5.3 การสร้างความเสมอภาค

เป็นธรรมกบัผู้เรียนทุกคน

 ขา้พเจา้มีความเป็นธรรมต่อผูเ้รียน 

และเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนอยา่งเสมอภาค

และไม่ล าเอียงตดัสินปัญหาของผูเ้รียน

ดว้ยความเป็นธรรม



5.จติวญิญาณความเป็นครู
 5.4 การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ 

ตามศักยภาพ ความสนใจ หรือความตั้งใจ

 ขา้พเจา้รู้จกัใหอ้ภยั ปราศจากอคติช่วยเหลือ

ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็

ตามศกัยภาพ



5.จติวญิญาณความเป็นครู
 5.5 การเป็นที่พึง่ให้กบัผู้เรียนได้ตลอดเวลา

 ขา้พเจา้คอยใหค้  าปรึกษา ใหค้วามช่วยเหลือ

แก่ผูเ้รียน ทั้งในดา้นการเรียน ชีวติ 

และดา้นอ่ืนๆ

 ขา้พเจา้เป็นท่ีพึ่งใหก้บัผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา



5.จติวญิญาณความเป็นครู
 5.6 การจัดกจิกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา 

สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและ

เป็นแบบอย่างที่ดขีองผู้เรียน

 ขา้พเจา้อบรมผูเ้รียนทั้งในคาบเรียน

กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมระดบั 

ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 

ดว้ยการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

พดูจาไพเราะ  การไหวผู้ใ้หญ่ 

การอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้



5.จติวญิญาณความเป็นครู
 5.7 การทุ่มเทเสียสละในการจัด

การเรียนรู้ให้กบัผู้เรียน

 ขา้พเจา้ทุ่มเทเสียสละในการจดั

การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนโดยมีการจดั

ท าแผนการจดัการเรียนรู้ เตรียม

การสอนและส่ือการสอนต่างๆ

ตลอดจนน าปัญหาท่ีพบมาปรับปรุง

การจดัการเรียนการสอนใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน



6.จติส านึกความรับผดิชอบในวชิาชีพครู

 6.1 การมีเจตคติเชิงบวกกบัวชิาชีพครู

ขา้พเจา้เห็นคุณค่าและความส าคญั

ของการเป็นครูอยูเ่สมอ โดยมีความรัก

และศรัทธาในวชิาชีพครูพึงกระท าตน

เป็นแบบอยา่งท่ีดีของศิษย์

 ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ

และเตม็ความสามารถ



6.จติส านึกความรับผดิชอบในวชิาชีพครู

 6.2 การมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือให้เกดิการพฒันาวชิาชีพ

และให้สังคมยอมรับ



6.จติส านึกความรับผดิชอบในวชิาชีพครู
 6.3 ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษา

ภาพลกัษณ์ในวชิาชีพ

 ขา้พเจา้ไม่สร้างความเส่ือมเสียใหแ้ก่

ทางราชการและช่ือเสียงของครู

 ขา้พเจา้ประพฤติปฏิบติัตนในการ

รักษาภาพลกัษณ์ในวชิาชีพครู



6.จติส านึกความรับผดิชอบในวชิาชีพครู

 6.4 การปกป้อง ป้องกนัมิให้ผู้ร่วมวชิาชีพ

ประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกดิภาพลกัษณ์

เชิงลบต่อวชิาชีพ



6.จิตส านึกความรับผดิชอบในวชิาชีพครู

 6.5 การจัดกจิกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้

ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝัง

และเป็นแบบอย่างที่ดขีองเพ่ือน

ร่วมงานและสังคม



การประเมินด้านการปฏิบัติงาน

นางสาวพรรณธดิา ภูรวิทิยาธรีะ ต าแหน่งครูผูช่้วย



1. การจัดการเรียนการสอน
 1.1 การน าผลการวเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวดั หรือ

ผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดท ารายวชิาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้



1. การจัดการเรียนการสอน
 1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั เพ่ือให้ผู้เรียน

มีความรู้ ทักษะ คุณลกัษณะประจ าวชิา

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และสมรรถนะ

ที่ส าคญัตามหลกัสูตร



1. การจัดการเรียนการสอน
 1.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้อ านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริม

การเรียนรู้ ด้วยวธีิการท่ีหลากหลาย 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั

 ขา้พเจา้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ฝึกใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด ร่วมกนัออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ 



1. การจัดการเรียนการสอน
 1.4 การเลือกและใช้ส่ือ เทคโนโลยี

และแหล่งเรียนรู้ ท่ีสอดคล้อง

กบักจิกรรมการเรียนรู้



1. การจัดการเรียนการสอน
 1.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้วยวธีิการที่หลากหลายเหมาะสม 

และสอดคล้องกบัตัวช้ีวดัและ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 ขา้พเจา้วดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

ควบคู่ไปกบัการทดสอบแบบต่างๆอยา่งสมดุล

 ขา้พเจา้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้

ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การท าแบบทดสอบ 

การสอบสนทนา การท าช้ินงานต่างๆ เป็นตน้



1. การจัดการเรียนการสอน
 1.6 คณุภาพผูเ้รยีน  ไดแ้ก่

1) ผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน

2) คณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน

ขา้พเจา้สอนในรายวชิาภาษาจีนซ่ึงผูเ้รียน

ทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 70% ข้ึนไป

ขา้พเจา้สอนในรายวชิาภาษาจีนซ่ึง

ไม่มีผูเ้รียนไดรั้บผลการเรียน “มส”

ขา้พเจา้สอนในรายวชิาภาษาจีนซ่ึง

ไม่มีผูเ้รียนไดรั้บระดบัผลการเรียนเป็น “0”



2. การบริหารจัดการช้ันเรียน

 2.1 การจดับรรยากาศที่สง่เสรมิการเรยีนรู ้
กระบวนการคดิ ทกัษะชีวติ และพฒันาผูเ้รยีน



2. การบริหารจัดการช้ันเรียน
 2.2 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันา
ผู้เรียน



2. การบริหารจัดการช้ันเรียน

 2.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และ
ค่านิยมที่ดงีาม



3. การพฒันาตนเอง

 3.1 การพฒันาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวธีิการต่างๆอย่างเหมาะสม



3. การพฒันาตนเอง

 3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ



4. การท างานเป็นทีม

 4.1 หลักการท างานเป็นทีม



4. การท างานเป็นทมี
 4.2 การพฒันาทีมงาน



5. งานกจิกรรมตามภารกจิบริหารงานของสถานศึกษา

 5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของ

สถานศึกษาเกีย่วกับงานบริหารทั่วไป

หรืองานบริหารวชิาการ หรืองานกจิการนักเรียน

หรืองานงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากร

บุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย ได้อย่างเหมาะสม



6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี
 6.1 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยใีนการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผดิชอบ



ขอบพระคุณค่ะ


