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ประวัติการท างาน



องค์ประกอบที่ 1 การปฏิบัติตน



1. วินัยและการรักษาวินัย



เป็นผู้ที่ยึดถือและปฏิบัติตนโดยใช้ถ้อยค าที่เหมาะสม สุภาพ เหมาะสม
แก่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ใช้หลักการและเหตุผลในการให้ความรู้ 
อบรมสั่งสอน ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา แสดงออกทางกาย
ด้วยท่าทางที่อ่อนน้อมเป็นสุภาพชน

1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้
เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน

1. วินัยและการรักษาวินัย



การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสม
กับกาลเทศะต่อผู้เรียน

เวรประจ าวัน รอรับนักเรียนในตอนเช้า นักเรียนในท่ีปรึกษา มัธยมศึกษาท่ี 5/5



1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสม
กับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลอ่ืน

1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

ยึดถือและปฏิบัติตนโดยใช้ถ้อยค าที่เหมาะสม สุภาพ เหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า

ให้ความเคารพสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักถึง
ความส าคัญและเผยแพรความรู้เก่ียวกับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีอันดีงามของชาติ 
และปฏิบัติตนตามกฎหมาย และรู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่ดี



1.4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ

เป็นผู้สนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ของทางราชการ ปฏิบัติตามระเบียบแผนของราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการ รักษาชื่อเสียงของตน ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการ
ปฏิบัติข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน และไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม ทางกาย วาจา จิตใจ ผู้อื่น



1.5 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู

เป็นผู้สนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และความเที่ยงธรรม ตรงต่อเวลา อุทิศ
เวลาของตนให้แก่ราชการและผู้เรียน ไม่ดูหมิ่น ทางกาย วาจา ใจ 



การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู

แต่งกายด้วยเครื่องแบบ เรียบร้อย ถูกระเบียบข้าราชการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ



2. คุณธรรม จริยธรรม



2.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด

เป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและค าสอนของพระพุทธเจ้า 
ศึกษาหาความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการด ารงชีวิต
ได้อย่างปกติสุข และเป็นความรู้

2.2 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ าเสมอ

เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อแสดงตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี โดยปฏิบัติตนด้วยกิริยาที่ส ารวม แต่งกายอย่างเหมาะสม 
แสดงถึงความเคารพ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์



2.3 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต ประเพณี   
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนทุกครั้งเมื่อมีโอกาปฏิบัติติตนด้วยกิริยาที่ส ารวม 
แต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ เคารพบุคคลและสถานที่ 



เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน

วันมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2562

วันฉลองพัดยศ เจ้าอาวาทวันบ่อผุด



เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชน

ร่วมการเดินขบวนพาเรด งานสมุยเสสติวลั คณะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา



2.4 การเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึง จารีต ประเพณี  
วัฒนธรรมของชาติ

ข้าพเจ้าแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนด้วยกิริยาที่
ส ารวม แต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตนให้เป็น แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน ในด้านความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และเคารพบุคคลและสถานที่ 

ข้าพเจ้ารู้ซึ้งถึงความส าคัญของความรัก สามัคคี ภายในหมู่คณะ ความเสียสละ 
ประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน ตั้งแต่ระดับภายในห้องเรียน จนถึงระดับชาติ

2.5 การมีจิตบริการและจิตสาธารณะ



เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติ
และการมีจิตสาธารณะ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ร่วมกับโรงเรียน 

หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน 



3. จรรยาบรรณวิชาชีพ



3.1 การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาหลักสูตรและเน้ือหาในบทเรียนเพื่อให้เข้าใจในโครงสร้างและเน้ือหาในรายวิชา 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือทางวิชาการต่าง ๆ สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตน
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน

เข้าอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา



การพัฒนาวิชาชีพ

อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู



3.2 การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความ เปลี่ยนแปลง
ด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย และนานาชาติ
ในปัจจุบัน

มีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ในการด าเนินชีวิตเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มักจะศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทันโลกสมัยใหม่
อยู่เสมอ ศึกษาและเข้าใจระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อการท าหน้าที่
พลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลง สังคม เศรษฐกิจโลก 
เพื่อความรอบรู้และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น

ใช้สารคดีเป็นสื่อการ
สอนในรายวิชา 

ภูมิศาสตร์ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2



3.3 การไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต ตระหนักถึง ผลเสียจากการทุจริต 
ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ รู้และเข้าใจรากเหง้าของปัญหาการทุจริตภายในสังคมและประเทศ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้อื่นเก่ียวกับปัญหาการทุจริต

มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เรือ่งการแสวงหาผลประโยชน์
ท่ีไม่ถูกต้องผ่านการสอนรายวิชา หลักสูตรต้านทุจริต มัธยมศึกษาปีท่ี 4



3.4 การมุ่งม่ันต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 

ท าการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนให้ครบทุกด้าน อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และการปฏิบัติ 
เสริมสร้างความรู้ทั้งในบทเรียนและนอกบทเรียนเสริมความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

เสริมทักษะผู้เรียนโดยใช้สื่อการสอนประเภทต่าง ๆ



ตัวอย่างสื่อการเรียนออนไลน์



3.5 การให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ

ให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครู
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ พัฒนาวิชาชีพ

3.6 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการผู้เรียน
ทุกคน ด้วยความเสมอภาค 
ใช้วิธีสอนแบบใกล้ชิดผู้เรียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของแต่ละคน เยี่ยมบ้านนักเรียน ท าความรู้จัก การเป็นอยู่ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแล ช่วยเหลือ เข้าท ากิจกรรมโฮมรูมเพื่อเป็นการพบปะ
พูดคุยสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในชั้นเรียนหรือโรงเรียน



3.7 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหาร เพื่อน ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีสัมมาคาราวะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง กาย วาจา และจิตใจ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอคติต่อ ผู้เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ ยอมรับและเข้าใจธรรมชาติ
ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อการเข้าถึงและชักน าไปในทางที่เหมาะสม



3.8 การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของนักเรียน 

มีกิริยามารยาทส ารวม ใช้ค าพูดที่สุภาพ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของข้าราชการ สถานศึกษา 
ว่ากล่าวตักเตือนด้วยหลักและเหตุผล ไม่ใช้ปมด้อยของผู้อ่ืนมาเป็นเครื่องมือในการว่ากล่าว
ตักเตือน

3.9 การท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับผู้อ่ืน

ข้าพเจ้าทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์ ของความสามัคคีในหมู่คณะรู้จัก       
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นหลักส าคัญที่จะท าให้งานบรรลุเป้าหมาย



3.10 การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ น าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียน  
โรงเรียนหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และสิ่งแวดล้อม)

เสริมทักษะ ประยุกต์ความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ไปในทางที่ดี



3.11 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของชาติ เลื่อมใสในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติหน้าที่ ของประชาชนชาวไทยในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง

มีส่วนร่วมในการถ่ายถอดความรู้เรื่องการปกครองผ่านรายวิชา 
การปกครองไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 4



4. การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง



4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด ารงตนและใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต ได้แก่ การพอประมาณ การมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่และยอมรับ เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4.2 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการ จัดการเรียนรู้ 
ในห้องเรียน

ให้ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนและนักเรียนในที่ปรึกษา ได้แก่ 
ความพอประมาณ ได้แก่ การน ากระดาษเหลือใช้มาใช้พิมพ์ใบงานหรือใบความรู้ ความมีเหตุผล 
ความรู้ความเข้าใจการ ภูมิคุ้มกันที่ดี อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของผู้เรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างอย่างเป็นเหตุเป็นผล



มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

การแสดงบทบาทสมมติเรื่องการต้านทุจริต ในรายวิชา 
หลักสูตรการต้านทุจริต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4



4.3 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น

หมั่นฝึกตนให้เป็นคนขยัน หมั่นเพียร อดทน รู้จักอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต
รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคม และใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย
แก่คณะครู นักเรียน ท่ีเดินขบวนพาเรดงานสมุยเสสติวลั



4.4 มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการ ด ารงชีวิตของตนเอง

ฝึกตนให้รู้จักพอประมาณ มีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าสอนตรงเวลา เลิกสอนตรงเวลา รวมถึง
ทบทวนบทเรียนอย่างเป็นประจ า และเสริมสร้างความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ อยู่เป็นประจ า

4.5 เป็นแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจ  
ต่าง ๆ หรือการด ารงชีวิตของตน

แต่งกายอย่างไม่ฟุ่มเฟือย สุภาพ ถูกกาลเทศะ ฝึกตนให้เป็นคน ขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษาหา
ความรู้ เช่น การอ่านหนัง ทบทวนบทเรียน



5. จิตวิญญาณความเป็นครู



5.1 การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา
ท าการเข้าสอนตรงเวลา ท าการสอนเต็มเวลา มีการตรวจนับจ านวนนักเรียนทุกคาบสอน ทุ่มเท
ให้กับการสอนทุกคาบ

5.2 การตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดี ๆ ให้กับ ผู้เรียน

ฝึกทักษะการ ท าแผนท่ีและการใช้เข็มทิศในรายวิชาภูมิศาสตร์
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

ข้าพเจ้าถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน มีการสอดแทรก
ข่าวสาร ความรู้อื่นและคุณธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ รู้เท่าทันโลกอยู่เสมอ



5.3 การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน

ข้าพเจ้าพยายามให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน หรือท ากิจกรรม ท าการดูแลให้ความรู้
อย่างใกล้ชิดเพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการทราบถึงความสารมารถในการ
เรียนรู้ที่แตกต่างระหว่างผู้เรียน

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ
การต้านทุจริต ในรายวิชา หลักสูตรต้านทุจริต 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4

ให้ผู้เรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเป็นกลุ่ม



การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานเพ่ือความภาคภูมิใจในงานท่ีท า
ในรายวิชาภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2



5.4 การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ 
ตามศักยภาพ ความสนใจหรือความตั้งใจ

สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ 
และด้านอ่ืน ๆ ไม่มีอคติที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างผู้เรียนที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ ให้ความรู้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงด้วยใจที่โอบอ้อมอารี

ให้การปรึกษาแนะน าผู้เรียนให้สามารถ
ท างานบรรลุเป้าหมาย

ปฏิบัติหน้าท่ีครูประจ าโครงงาน
คุณธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 6



5.5 การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา

ให้ค าปรึกษา ถามทุกข์สุข และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียน ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนจ าเป็น และสามารถให้ความรู้

เยี่ยมบ้านนักเรียน สอบถามพฤติกรรมจากผู้ปกครอง
และความเป็นอยู่เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือ



5.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดี  
ของผู้เรียน
ถ่ายทอดเสริมเน้ือหาในบทเรียนในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
มีการใช้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ปลูกฝังให้มีทัศนะคติที่ดีต่อธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังความรู้รอบตัวเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นคนรู้เท่าทันโลก

ใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน



5.7 การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างตั้งใจไร้อคติ ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เตรียมการสอนอย่างสม่ าเสมอ สอดแทรก
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่อย่างเสมอ ต่อยอดความรู้เก่าเพิ่มพูนความรู้ใหม่ สามารถอธิบายผู้เรียนในศาสตร์
วิชาอื่นที่เก่ียวข้องได้



6. จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู



6.1 การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพ
เคารพอาชีพของตนเองและผู้อื่น มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่มีอคติต่อ
วิชาชีพ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่ออาชีพ รู้จักหน้าที่ของตนที่มี ต่อสังคม ประเทศชาติ

6.2 การมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ
และให้สังคมยอมรับ

ใช้สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสอดคล้องกับเนื้อหา

มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน ใช้อุปกรณ์สื่อการสอนที่เหมาะสมในการถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน



6.3 ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติผิดกฎหมาย แต่งกายสุภาพถูกกาลเทศะ
ปฏิบัติตนให้สมสถานะของตน

6.4 การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ
รักและปกป้องภาพลักษณ์ของวิชาชีพของตนเอง พึงระลึกถึงหน้าที่ของตนเองที่ตนเองมีต่อสังคม 
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ให้ค าแนะน า ปรึกษา เมื่อผู้อื่นมาข้อสงสัย
โดยไม่มีอคติ



6.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดี
ของเพื่อนร่วมงานและสังคม

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
มองโลกในแง่ดี ไม่มีอคติต่อผู้คนรอบข้าง แต่งกายอย่างเหมาะสม ถูกระเบียบ
ทางราชการ และถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบราชการ สถานศึกษา
และกฎหมายของชาติ 

แต่งกายถูกระเบียบและแสดงออกทางกิริยา วาจา อย่างอ่อนน้อม สุภาพ



องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติงาน



1 การจัดการเรียนการสอน



1.1 การน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
มาใช้ในการจัดท ารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร

ออกแบบการจัดการการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ ทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้และทักษะที่ถูกต้อง สอดแทรกเน้ือหา ข่าวสารที่ส าคัญปัจจุบัน

ท าการศึกษาหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสถานศึกษา เน้ือหา
ในแบบเรียน เพื่อท าการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ



1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

อ านวยความสะดวกเรื่อง ใบความรู้ ใบภาระงาน สื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับเน้ือหา 
ได้รับการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ



1.4 การเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

ใช้ สื่อ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ เช่น สื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับการกระจาย      
ตัวของประชากรในทวีปยุโรป เพื่อเป็นเสริมจินตนาการถึงเรื่องราวไกลตัวให้ผู้เรียนสามารถ 
ท าความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายขึ้น

ใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเสริมจินตนาการให้กับผู้เรียน



1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

มีการวัดและประเมินผล ทั้งคะแนนชิ้นงาน สอบกลางภาค, ปลายภาค อ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์



1.6 คุณภาพของผู้เรียน ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน



2. การบริหารจัดการชั้นเรียน



2.1 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน

ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ต่อไป



2.2 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน 
รายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา ส ารวจความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ความเสี่ยงต่าง ๆ จัดท า     
แบบส ารวจข้อมูลรายบุคคล เพื่อทราบประวัติ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต่อการ
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างถูกต้อง



2.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม

ปลูกฝังค่านิยมที่ดี เหมาะสมต่อสถานะของผู้เรียน และหน้าที่ของผู้เรียนที่มี
ต่อสังคม สร้างลักษณะนิสัยที่ดี มีจิตสาธารณะ เป็นมิตรต่อผู้คนรอบข้าง มีน้ าใจ เอ้ือเฟื้อ ใช้ชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



3. การพัฒนาตนเอง



3.1 การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

เพิ่มพูนความรู้ด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต การท่องเที่ยว การอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ ที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้



3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อการน าไปเผยแพร่แก่ชุมชน เช่น การให้ความรู้เรื่องการทุจริต
ในตัวบุคคล ในชุมชน และในประเทศ

การแสดงบทบาทสมมติเรื่องการต้านทุจิต



4. การท างานเป็นทีม



4.1 หลักการท างานเป็นทีม
ยึดหลักการเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา ไม่มีอคติต่อเพื่อนร่วมงาน เคารพ
ผู้อาวุโส อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้ถ้อยค าที่สุภาพถูกกาลเทศะ



4.2 การพัฒนาทีมงาน

รู้จักการปรึกษาพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค ข้อด้อย จุดแข็ง โอกาสที่จะพัฒนาขององค์กร
เพื่อการพัฒนาตนและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ



5. งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษา



5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานบริหาร 
วิชาการ งบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากร บุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับ 
มอบหมาย ได้อย่างเหมาะสม

งานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2/2563
• เจ้าหน้าที่งานเวรยามกลางวัน 
• เจ้าหน้าที่งานเวรยามกลางคืน
• หัวหน้างานบริการน้ าดื่ม
• เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ
• รองหัวหน้าระดับ ม.5



6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี



6.1 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ รับผิดชอบ

ใช้สื่อทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย สารคดี รูปภาพ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อความเข้าใจและเสริมสร้างจินตนาการ ช่วยให้เข้าใจ
เรื่องที่ไกลตัวได้ง่ายข้ึน



จบการน าเสนอ


