
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ครั้งที่ 1  

 
 
 
 

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 
โดย นางสาวนฤมล  บุญรอด ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 



• ชื่อ  นางสาวนฤมล  บุญรอด 
• เกิดเมื่อวันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2534 
• อายุ  29  ปี  ภูมิล าเนาจังหวัดสงขลา 
• ส าเร็จการศึกษาปริญญาตร ี วิชาเอกภาษาจีน 
   คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา 
• บรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่  18  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
      

ประวัติส่วนตัว 



• รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 2 (จ 20202 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 ห้องเรียน 
(8ชั่วโมง/สัปดาห์) 

• รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 4 (จ 30204 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 3 ห้องเรียน  
     (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
• รายวิชาภาษาจีนระดับต้น 2  (จ 31202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน 
     (4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
• กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2ชั่วโมง/สัปดาห์) 
• กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (1ชั่วโมง/สัปดาห์) 
• กิจกรรมชุมนุมพัฒนาภาษาจีน (1ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 



 การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

•  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/4 

• เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์ 

•  ครูเวรประจ าวัน 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ต่อ) 



รายการลา 
พ.ศ. ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาศึกษาตอ่ 

ครัง้ วนั ครัง้ วนั ครัง้ วนั ครัง้ วนั 

2562 - - - - - - - - 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ต่อ) 



การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 

นางสาวนฤมล  บุญรอด   ต าแหน่งครูผู้ช่วย 



 1.1 การแสดงออกทางอารมณ์กิริยา ท่าทาง และพูดสื่อสารได้
เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน 

     1) การแสดงออกทางสีหน้า กิริยา ท่าทางต่อผู้เรียนเพื่อสื่อ
ความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ ์

     2) พูดจาสุภาพ นุ่มนวล และใช้น้ าเสียงพูดสื่อสารได้เหมาะสม
กับกาลเทศะต่อผู้เรียน  

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
1.วินัยและการรักษาวินัย 



 1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทาง และพูด
สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น 

     1) มีการแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทางสุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง 
และบุคคลอ่ืนๆ 

     2) พูดจาไพเราะ นุ่มนวล พูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและ
บุคคลอื่นๆ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
1.วินัยและการรักษาวินัย 



 1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ 

 

      1) มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา         และ
พระมหากษัตริย ์

      2) ไม่เผยแพร่ข้อความ หรือสนับสนุนบุคคล   ที่แสดง
ถึงเจตคติเชิงลบกับประเทศชาติ ท าให้ประเทศชาติเส่ือมเสีย
ชื่อเสียง 

      

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
1.วินัยและการรักษาวินัย 



 1.4 การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ 

 
     1) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     2) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เท่ียงธรรม 
3) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าท่ี
ราชการโดยชอบด้วย กฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ 
 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
1.วินัยและการรักษาวินัย 



 1.5 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นข้าราชการคร ู

 

1) อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
2) กิริยาท่าทาง สุภาพเรียบร้อยและรักษาความสามัคคี
ระหว่างข้าราชการ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่
ราชการ 
3) รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
1.วินัยและการรักษาวินัย 



 1.6 การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

 

     1) เคารพสิทธิของผู้อื่น และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีเหตุผล  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

 และยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่  

     3) ปฏิบัติตนตามกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีของชาวไทยตามที่ได้
บัญญัติในรัฐธรรมนูญ  เช่น การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
1.วินัยและการรักษาวินัย 



 2.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ที่นับถืออย่างเคร่งครัด 
     1) มีความยึดมั่นและศรัทธาพระพุทธศาสนา 

     2) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

     3) สามารถน าหลักค าสอนในศาสนาของตนไปเผยแผ่ให้
คนอื่นเข้าใจได ้ และเมื่อเห็นคนอื่นท าลายศาสนาที่ตนนับถือ
สามารถปกป้องว่ากล่าวตักเตือน หรือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ
เพื่อด าเนินการต่อไป 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
2.คุณธรรม จริยธรรม 



 2.2 การเขา้ร่วม ส่งเสริม สนบัสนุน ศาสนกิจของศาสนาท่ี
นบัถืออยา่งสม ่าเสมอ 
 

     1) เขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางศาสนา 
 
      
      

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
2.คุณธรรม จริยธรรม 



 2.3 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึงจารีต ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน 

 

     1) เข้าร่วมท าบุญยังวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อ
เป็นการสืบสานประเพณีไทย 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
2.คุณธรรม จริยธรรม 



 2.4 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม 
สนันสนุน กิจกรรมที่แสดงถึงจารีต ประเพณี 
วัฒนธรรมของชาติ 

    1) ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
และกิจของผู้นับถือศาสนาพุทธคือการท าบุญตาม
เทศกาล  

    2) ได้แต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
2.คุณธรรม จริยธรรม 



 2.5 การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ 
 

     1) มีจิตบริการ และจิตสาธารณะ 
ให้และคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนดว้ย
ความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน ไม่เห็นแก่ตัว 
เข้าใจผู้อื่น  
2) มีจิตบริการ ช่วยเหลือผู้เรียนทุกครั้งที่มี
โอกาส คอยอ านวยความสะดวกให้ผู้ปกครอง
ที่เดินทางมาติดต่อกับทางโรงเรียน 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
2.คุณธรรม จริยธรรม 



 2.6 การต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคมโดยรวม 

 

    1) ไม่สนับสนุน ไม่เผยแพร่การกระท าของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือ
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
2.คุณธรรม จริยธรรม 



 3.1 การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมอบรมสัมมนา  ประชุมทุกครั้งที่มีโอกาส 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.2 การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของไทย และนานาชาติในปัจจุบัน 

 

     1) ติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงด้าน
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยและ
นานาชาติอยู่เสมอ   

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.3 การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 

 

     1) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ 

     2) ไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.4 การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน 

 

     1) พัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ 

     2) มุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียนอย่างเต็มความสามรถ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.5 การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 

 

 ให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม 

 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

 ครูอย่างสม่ าเสมอ 

      

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.6 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริการผู้เรียนทุกคน ด้วยความ
เสมอภาค 

    1) ข้าพเจ้าให้ความรัก ความเมตตา  

ความเอาใจใส่ คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนุบสนุน ให้บริการผู้เรียนทุกคน   

ด้วยความเสมอภาค 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.7 การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน 

 

    1) ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ  

อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหาร  

เพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.8 การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของ
ผู้เรียน 

 

     1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ 

     2) ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียน โดย
ให้ก าลังเมื่อผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และตักเตือน
เมื่อผู้เรียนท าผิด 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.9 การท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคี 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

     1) มีความจริงใจ และเป็นมิตรเพื่อนร่วมงานทุกคน 

     2) ท างานกับผู้อ่ืนได้ด้วยความสามัคคี และช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานทุกคร้ังที่มีโอกาส 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.10 การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ น าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียน 
โรงเรียนหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และส่ิงแวดล้อม) 

    1) เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ในด้าน
กิริยามารยาท การไหว้ผู้ใหญ่ การใช้ค าพูดที่สุภาพ 
รวมถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

    2) แต่งกายด้วยชุดไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 3.11 การยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     1) มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

     2) ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี 
      

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
4.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 4.2 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 
 

     1) สามารถบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสอนรายวิชาภาษาจีน เช่น บทเรียน
เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม โดยสอนแทรกการหลกัการ
ใช้จ่ายเงินโดยการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ  เพื่อเป็นการท าให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสยั
พอเพียงได้ในที่สุด 
      

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
4.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 4.3 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น 

     1) น าหลักคิดและกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอื่น เช่นการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานอย่างคุ้มค่า 
การใช้ทรัพยากร การใช้น้ าไฟ การใช้อาคารสถานที่  

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท างานในฝ่ายการเงินข้าพเจ้ามี
ความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
4.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 4.4 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตของตนเอง 

     1) น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการคิดและการกระท าต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ลดการใช้กระดาษ โดยใช้กระดาษ
สองหน้า การใช้จ่ายเงิน การรับประทานอาหาร การใช้
ทรัพยากรในอาคารสถานที่ การใช้น้ าไฟ การใช้
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆให้เกิดประโยชนส์ูงสดุ 

      

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
4.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 4.5 เป็นแบบอย่างในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ
ภารกิจต่างๆหรือการด ารงชีวิตของตน 

    1) สอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักใน
ความส าคัญและคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ให้
ผู้เรียนสามารถคิดและปฏิบัติตามได้ เช่น การ
ท ากิจกรรม 5 ส การดูแลห้องเรียนโดยประเมิน
จากครูผู้สอนในแต่ละวัน เป็นต้น 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
4.การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 5.1 การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
5.จิตวิญญาณความเป็นครู 



 5.2 การตระหนักในความรู้และทักษะท่ีถูกต้อง
รวมถึงส่ิงท่ีดีๆให้กับผู้เรียน 

     1) พัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
การเข้าร่วมอบรบเพื่อพัฒนา 

ความรู้ด้านภาษาจีน  

     2) ตระหนักในการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่
ถูกต้องรวมถึงส่ิงที่ดีๆให้กับผู้เรียน 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
5.จิตวิญญาณความเป็นครู 



 5.3 การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับ
ผู้เรียนทุกคน 

 

     1) ข้าพเจ้า  เอาใจใส่ต่อผู้เรียน และเมื่อ
ผู้เรียนมีปัญหาข้าพเจ้าจะตัดสินปัญหาของ
ผู้เรียนด้วยความเป็นธรรม 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
5.จิตวิญญาณความเป็นครู 



 5.4 การรู้จักให้อภัย 
ปราศจากอคติช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จ ตาม
ศักยภาพ ความสนใจ 
หรือความตั้งใจ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
5.จิตวิญญาณความเป็นครู 



 5.5 การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้
ตลอดเวลา 

 

 ข้าพเจ้าคอยให้ค าปรึกษา  

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน ในทุกด้าน
และสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้เสมอ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
5.จิตวิญญาณความเป็นครู 



 5.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝังและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
5.จิตวิญญาณความเป็นครู 



 5.7 การทุ่มเทเสียสละในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 

 การจัดท าแผนการสอน 
เตรียมการสอน ท าสื่อการเรียนการ
สอน ตลอดจนน าปัญหาที่พบ มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
5.จิตวิญญาณความเป็นครู 



 6.1 การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
6.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 



 6.2 การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและ
ให้สังคมยอมรับ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
6.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 



 6.3 ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษา
ภาพลักษณ์ในวิชาชีพ 

 

         ไม่ประพฤติปฏิบัติสร้างความ
เส่ือมเสียให้แก่ทางราชการและการ
รักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
6.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 



 6.4 การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วม
วิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะ
เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
6.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 



 6.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ 
ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง
และเป็นแบบอย่างท่ีดีของเพื่อน
ร่วมงานและสังคม 

     

การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 
6.จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 



การประเมินผลด้านการ
ปฏิบัติงาน 

นางสาวนฤมล  บุญรอด  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 



 1.1 การน าผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้  

 และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดท ารายวิชาและ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
1.การจัดการเรียนการสอน 



 1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
1.การจัดการเรียนการสอน 



 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
1.การจัดการเรียนการสอน 



 1.4 การเลือกและใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
1.การจัดการเรียนการสอน 



 1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การท าแบบทดสอบ การ
สอบสนทนา การท าช้ินงานต่างๆ เป็นต้น 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
1.การจัดการเรียนการสอน 



 1.6 คุณภาพผู้เรียน 

     1) ข้าพเจ้าสอนในรายวิชาภาษาจีนซึ่ง
ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 
70% ขึ้นไป 

     2) ข้าพเจ้าสอนในรายวิชาภาษาจีนซึ่งไม่มี
ผู้เรียนได้รับผลการเรียน “มส” 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
1.การจัดการเรียนการสอน 



 2.1 การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและ
พัฒนาผู้เรียน 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
2.การบริหารจัดการชั้นเรียน 



 2.2 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
2.การบริหารจัดการชั้นเรียน 



 2.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
2.การบริหารจัดการชั้นเรียน 



 3.1 การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

     1) เข้าร่วมอบรม สัมมนาทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ของครู กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพครูใหม่ 
     2) ปรึกษา ฟังค าสอน ค าแนะน าของเพื่อนครู   
ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างาน และน ามาพัฒนา
ตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆดี
ยิ่งขึ้น 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
3.การพัฒนาตนเอง 



 3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

 เข้าร่วมคุมสอบการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน YCT ที่โรงเรียนภาวนาโพธิคุณ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูชาวจีน ของสถาบัน
ขงจ๊ือภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ 

 ร่วมกับคณาจารย์ของราชภัฎสุราษฎร์
ธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาชาวจีนและนักเรียนแผนการเรียนศิลป์
ภาษาจีน ชั้นม.4/5 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
3.การพัฒนาตนเอง 



 4.1หลักการท างานเป็นทีม 

    1) ข้าพเจ้าเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน 

    2) ข้าพเจ้าสามารถท างานร่วมกับเพื่อนครู 
สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างเพื่อนครู เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ปฏิบัติงานเวรประจ าวัน การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน เป็นต้น 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
4.การท างานเป็นทีม 



 4.2 การพัฒนาทีมงาน 

     1) ข้าพเจ้าและเพื่อนครูมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดตามการท างาน ร่วมกัน
หารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
4.การท างานเป็นทีม 



 มีความรู้ความเข้าใจภาระงาน
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
บริหารทั่วไปหรืองานบริหาร
วิชาการ หรืองานกิจการนักเรียน 
หรืองานบริหารงบประมาณหรือ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ
มีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
5.งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 



 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
6.การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 



ขอบคุณค่ะ 
谢谢 


