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ด้านการปฏิบัติตน
ด้านที่ 1

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินผล

ด้านการปฏิบัติตน



วินัยและการรักษาวินัย
1

ด้านการปฏิบัติตน
ด้านที่ 1

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ ข้อก าหนดเพื่อให้

งานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังต่อไปน้ี

- แต่งกายถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ

- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

- เข้าปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าสถานศึกษาและออกปฏิบัติหน้าที่เวรตรงเวลา

- เข้าร่วมประชุมของสถานศึกษาหรือของแผนกวิชาตรงเวลา

- ท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา

- เข้าสอนนักเรียนตามเวลาท่ีก าหนดและเต็มเวลา

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  ดูแล เอาใจใส่รักษาประโยชน์

ของทางราชการตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียน



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิัย

ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และพูด
สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผูเ้รียน

ภาพกิจกรรมการแสดงออกถึงอารมณ์ กริยา ท่าทาง 
และการพูดสื่อสารต่อผู้เรียน เช่นพูดในขณะสอน และพูดในท่ีสาธารณะและ

ปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรหน้าเสาธง



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง 
และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ภาพแสดงกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชา 



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั
ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยาท่าทาง และ
พูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ เพื่อน
ร่วมงาน

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับครูสาขาบัญชี



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั
ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยาท่าทาง และพูด
สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ ผู้ปกครอง

ภาพการพูดคุยกับผู้ปกครองถึงปัญหาของนักเรียนในที่ปรึกษา



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั
ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยาท่าทาง และพูด
สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อบคุคลอื่น

ภาพการพูดคุยกับสถานประกอบการเพื่อร่วมกันท า MOU 
และการเข้าร่วมอบรมกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูบัญชี



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันจักรี 6 เมษายน 
2565

ภาพการลงนามถวายพระพร
ออนไลน์ เน่ืองในวันฉัตร
มงคล 



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

ภาพการเข้าแถว ยืนตรงเคารพธงชาติ และท า
กิจกรรม หน้าเสาธง หน้าสาขาวิชาการบัญชี



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ

ข้าพเจ้าลงชื่อปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังตอนเข้างานและออกจากงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ

ภาพการปฏิบัตหน้าที่อยู่เวร รักษาการณ์ใน
วันหยุดราชการ ณ ห้องครูเวร อย่างเคร่งครัด



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ

ข้าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของข้าราชการ



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู

ภาพแสดงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและ
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเป็นข้าราชการครู
โดยได้รับรางวัลครูที่ปรึกษา ระดับต้นแบบ



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู

การแต่งกายตามชุดประจ าวันที่สถานศึกษาก าหนด 



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครู

ข้าพเจ้าอุทิศเวลาสอนโดยจัดสอนเสริมให้กับผู้เรียน และ
สอนภาคฤดูร้อนให้กับผู้เรียนโดยไม่ค านึงถึงค่าสอน



ดา้นที่

๑วนิยัและการรกัษาวนิยั

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น   การช าระภาษีประจ าปี, 
ปฏิบัติตามกฎจราจร

ภาพเอกสารการยื่นภาษีและช าระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ตาม
ก าหนดเวลา และภาพการช าระภาษี
รถยนต์ และการปฏิบัติตามกฎจราจร
คือ ขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอยภัย
และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



คุณธรรม จริยธรรม
2

ด้านการปฏิบัติตน
ด้านที่ 1

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถืออย่างเคร่งครัด เข้าร่วม 

ส่งเสริมสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาท่ีนับถืออย่างสม่ าเสมอ เห็น

ความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต

ประเพณีวัฒนธรรมของชาติ ข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีมีจิตบริการและจิต

สาธารณะ ต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อความ

มั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคม

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  โดยการเป็นผู้น าที่ดี 

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์

- มีความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าและเพื่อนร่วมงานทุกคน
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน และบุคคลใกล้ชิด



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม

2.1 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่าง
เคร่งครัด เช่น รักษาศีล  ตักบาตร และสวดมนต์ไหว้
พระอยู่เป็นประจ าและเคร่งครัด



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม

2.1 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่าง
เคร่งครัด เช่น รักษาศีล  ตักบาตร และสวดมนต์ไหว้
พระอยู่เป็นประจ าและเคร่งครัด



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม

2.2 ข้าพเจ้าเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนกิจของ
ศาสนาท่ีนับถืออย่างสม่ าเสมอ



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม

2.3 ข้าพเจ้าเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพ
กิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นหรือชุมชน



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม
2.4 ข้าพเจ้าเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพ
กิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติ เช่น          
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันสงกรานต์

เวียนเทียนออนไลน์ และฟังเทศน์ออนไลน์ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม
2.4 ข้าพเจ้าเห็นความส าคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เคารพ
กิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติ เช่น          
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันสงกรานต์ ท าบุญวันพ่อแห่งชาติ



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม

ข้าพเจ้ามีจิตบริการและจิตสาธารณะ

ภาพแสดงออกถึงการมีจิตบริการ 



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม

ข้าพเจ้ามีจิตบริการและจิตสาธารณะ

ภาพแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 



ดา้นที่

๑คณุธรรม จรยิธรรม

ข้าพเจ้าต่อต้านการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อความมั่นคงของ
ชาติหรือผลกระทบเชิงลบโดยรวม โดยสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน โดย
การอบรมสั่งสอนศิษย์ มิให้กระท าสิ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ และ
การแสดงออก 



จรรยาบรรณวิชาชีพ
3

ด้านการปฏิบัติตน
ด้านที่ 1

ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ เรียนและบุคคลทั่วไป

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมี

คุณภาพตามเป้าหมาย ศึกษาหาความรู้   ให้ความ

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ดังนี้

๑.  ศรัทธาต่อวิชาชีพ

๒.  ธ ารงและปกป้องวิชาชีพ

๓.  พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ

๔.  สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่ง
๕.  ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้พฒันาวชิาชพีและบุคลกิภาพ
อยา่งต่อเน่ือง



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้พฒันาวชิาชพีและบุคลกิภาพอยา่งตอ่เนื่อง
โดยการเขา้รว่มอบรมพฒันาตนเอง



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้พฒันาวชิาชพีและบุคลกิภาพ
อยา่งต่อเน่ือง เขา้รว่มอบรมพฒันา



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้พฒันาวชิาชพีและบุคลกิภาพ
อยา่งต่อเน่ือง เขา้รว่มอบรมพฒันา



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้พฒันาวชิาชพีและบุคลกิภาพ
อยา่งต่อเน่ือง เขา้รว่มอบรมPLC



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี
ข้าพเจ้ามีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย และนานาชาติ
ในปัจจุบัน

ภาพการติดตามข้อมูลข่าวสารทาง
ช่องทาง Facebook  ของเพจต่างๆ 



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้ามีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ด้านวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทย และนานาชาติ
ในปัจจุบัน เข้าร่วมอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์
ท่ีไม่ถูกต้อง

ข้าพเจ้าเต็มใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนและติดตาม
ให้ผู้เรียนสอบแก้เมื่อคะแนนระหว่างหน่วยไม่ผ่าน และ
ติดตามให้ผู้เรียนมาปรับพฤติกรรมซ่อมเสริมนอกเวลา
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้ามุ่งม่ันต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียน

ข้าพเจ้าเต็มใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนและติดตาม
ให้ผู้เรียนสอบแก้เมื่อคะแนนระหว่างหน่วยไม่ผ่าน และ
ติดตามให้ผู้เรียนมาปรับพฤติกรรมซ่อมเสริมนอกเวลา
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้มุง่มัน่ต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของผูเ้รยีน

ข้าพเจ้ามุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการเข้าสอน
ตรงเวลา และเต็มเวลา ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง และส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียน โดยส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ 



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้มุง่มัน่ต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ
ของผูเ้รยีน โดยการพฒันาสือ่การเรยีนรู้ ใบงาน
และแบบทดสอบ



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้มุง่มัน่ต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ
ของผูเ้รยีน โดยการพฒันาสือ่การเรยีนรู้ ใบงาน
และแบบทดสอบ



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัตอ่การเขา้รว่มสง่เสรมิ สนบัสนุนกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครูอย่างสม ่าเสมอ อบรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาวิชาชีพครู



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัตอ่การเขา้รว่มสง่เสรมิ สนบัสนุนกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครูอย่างสม ่าเสมอ อบรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาวิชาชีพครู



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้ารัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริการผู้เรียน ทุกคนด้วยความเสมอภาค



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้บริหาร



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้บริหาร



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน 
ผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นท่ียอมรับของชุมชน



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ขา้พเจา้ไมป่ฏบิตัตินทีส่ง่ผลเชงิลบต่อกาย
และใจของผูเ้รยีน



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคี 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าท างานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคี 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่นั้น น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
พัฒนาให้กับผู้เรียน โรงเรียน หรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม)  โดยการสอนผู้เรียนเก่ียวกับพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการใช้



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่นั้น น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
พัฒนาให้กับผู้เรียน โรงเรียน หรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม)



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้าการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่นั้น น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
พัฒนาให้กับผู้เรียน โรงเรียน หรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง (ด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม)



ดา้นที่

๑จรรยาบรรณวชิาชพี

ข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพแสดงการไปใช้สิทธิเลือกต้ังนายกอบต.และสมาชิก



การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

4

ด้านการปฏิบัติตน
ด้านที่ 1

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ภารกิจต่างๆท่ี
ได้รับมอบหมาย การด ารงชีวิตตนเอง 
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ในด้านการประหยัด เป็นผู้รู้จัก
ประหยัด ด ารงชีวิตอย่างพอเพียงแก่ฐานะของตน 



ดา้นที่

๑การด ารงชีวติตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ขา้พเจา้มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบั
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เข้ารับฟังการอบรมเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ SET และทดสอบ
ความรู้หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์



ดา้นที่

๑การด ารงชีวติตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ขา้พเจา้มีการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงไปปรบัประยุกต์ใชก้ารจดัการ

เรียนรูใ้นหอ้งเรยีน

จดัท าแผนการจดัการเรียนรูท้ีบ่รูณาการตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง



ดา้นที่

๑การด ารงชีวติตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ขา้พเจา้มีการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงไปปรบัประยุกต์ใชก้ารจดัการ

เรียนรูใ้นหอ้งเรยีน



ดา้นที่

๑การด ารงชีวติตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ขา้พเจา้มีการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงไปปรบัประยุกต์ใชก้บัภารกจิที่

ไดร้บัมอบหมายอืน่

การประชุมโดยใชก้ระดาษรีไซเคลิมาปริน้เอกสารส าหรบัใชป้ระกอบการ

ประชุม , การใชถ้งุในการบรรจวุสัดอุปุกรณ์เรยีนฟรอียา่งประหยดั และการ
ท ากจิกรรม 5 ส. แผนก เพือ่เพิม่พื้นทีจ่ดัเกบ็ น าสิง่ของกลบัมาใชใ้หม่



ดา้นที่

๑การด ารงชวีติตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ข้าพเจ้ามีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตของตนเอง



ดา้นที่

๑การด ารงชวีติตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆ หรือการด ารงชีวิตของตน

โดยน าหลักค าสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปไว้หน้าเว็บไซต์ส่วนตัว ระบบ 
Kme เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลอื่นได้ดูและน าไปใช้ และการกิน
อยู่อย่างพอเพียง น าอาหารจากบ้านมารับประทานที่วิทยาลัย โดยใช้
ภาชนะท่ีล้างท าความสะอาดได้ เพื่อลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อนและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย



จิตวิญญาณความเป็นครู
5

ด้านการปฏิบัติตน
ด้านที่ 1

ข้าพเจ้ามีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ 
ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังของผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน 
และสังคม ข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา ตระหนักใน
ความรู้และทักษะท่ีถูกต้องรวมถึงสิ่งท่ีดีๆ ให้กับผู้เรียน สร้างความ
เสมอภาคเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคน รู้จักการให้อภัย ปราศจากอคติ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ตาม
ศักยภาพ ความสนใจ หรือความต้ังใจ เป็นท่ีพึ่งให้กับผู้เรียนได้
ตลอดเวลา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ 
ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน ทุ่มเทเสียสละใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ขา้พเจา้เขา้สอนตรงเวลาและเตม็เวลา



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ขา้พเจา้เขา้สอนตรงเวลาและเตม็เวลา

บนัทกึหลงัการสอน ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้สอนตรงเวลาและ
เตม็เวลา



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ขา้พเจา้ตระหนกัในความรูแ้ละทกัษะที่
ถกูตอ้งรวมถงึสิง่ที่ ดี ๆ ใหก้บัผูเ้รยีน



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ขา้พเจา้สรา้งความเสมอภาคเป็นธรรมกบัผูเ้รยีนทุกคน



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ขา้พเจา้สรา้งความเสมอภาคเป็นธรรมกบัผูเ้รยีนทุกคน



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ข้าพเจ้าการรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียน ประสบความส าเร็จ ตามศักยภาพ 
ความสนใจ  หรือความตั้งใจ



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ขา้พเจา้เป็นทีพ่ ึง่ใหก้บัผูเ้รยีนไดต้ลอดเวลา



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ขา้พเจา้เป็นทีพ่ึง่ใหก้บัผูเ้รยีนไดต้ลอดเวลา
โดยใหค้ าปรกึษากบันกัเรยีน



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ขา้พเจา้เป็นทีพ่ ึง่ใหก้บัผูเ้รยีนไดต้ลอดเวลา
โดยมกีารท ากจิกรรมโฮมรมูเพือ่รบัฟังปัญหาและ
แกไ้ขปัญหาของผูเ้รยีน



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ข้าพเจ้าการจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ 
ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน



ดา้นที่

๑จติวญิญาณความเป็นครู

ข้าพเจ้าทุ่มเท เสียสละ ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน



จิตส านึกความรับผิดชอบ       
ในวิชาชีพครู

6

ด้านการปฏิบัติตน
ด้านที่ 1

ข้าพเจ้ามีจิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทุก มาตรฐาน คือ มีเจตคติเชิงบวกกับ
วิชาชีพครู มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ ประพฤติตนในการ
รักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ  ปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพ
ประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริม การใฝ่รู้  ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอด
ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนร่วมงานและสังคม



ดา้นที่

๑จติส านึกความรบัผดิชอบ
ในวชิาชพีครู

ขา้พเจา้มเีจตคตเิชงิบวกกบัวชิาชพีครู

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยที่แสดงออกถึงความเป็นครูเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ชื่นชืมและภาคภูมิใจในความเป็นครู



ดา้นที่

๑จิตส ำนกึควำมรบัผดิชอบ ในวิชำชพีครู

ขำ้พเจำ้มุง่มุน่ทุม่เทในกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ

เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำวิชำชพีและใหส้งัคมยอมรบั

พัฒนาเว็บไซต์ส่วนตัว Kme เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล 
สื่อการสอน ต่างๆ 



ดา้นที่

๑จิตส ำนกึควำมรบัผดิชอบ ในวิชำชพีครู

ขำ้พเจำ้มุง่มุน่ทุม่เทในกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ

เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำวิชำชพีและใหส้งัคมยอมรบั

จัดท าเว็บไซต์ส่วนบุคคล ส าหรับให้นักเรียน นักศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
เพิ่มเติมในรายวิชาเกี่ยวกับบัญชี



ดา้นที่

๑จิตส ำนกึควำมรบัผดิชอบ ในวิชำชพีครู

ขำ้พเจำ้มุง่มุน่ทุม่เทในกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ

เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำวิชำชพีและใหส้งัคมยอมรบั



ดา้นที่

๑
จิตส ำนกึควำมรบัผดิชอบในวิชำชพีครู

ขา้พเจา้ประพฤตปิฏบิตัตินในการรกัษา
ภาพลกัษณ์ในวชิาชพี

แต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพครู



ดา้นที่

๑จติส านึกความรบัผดิชอบในวชิาชพีครู

ขา้พเจา้ปกป้อง ป้องกนัมใิหผู้ร้่วมวชิาชพีประพฤติ
ตนในทางทีจ่ะเกดิภาพลกัษณ์เชงิลบต่อวชิาชพี



ดา้นที่

๑จิตส านึกความรับผิดชอบ ในวิชาชีพครู

ขา้พเจา้จดักจิกรรมสง่เสรมิการใฝ่รู้ คน้หา
สรา้งสรรค์ ถ่ายทอดปลกูฝังและเป็นแบบอยา่งทีด่ี
ของเพือ่นรว่มงานและสงัคม



จบการน าเสนอ
ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมิน

ทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ


