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ประวติัการศึกษา 
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การศึกษา 

วุฒิที่ได้รับระบุ
วิชาเอก/สาขา 

1 ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 2537 – 2542 ป.6 
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ประวติัการลาหยดุราชการ 



ขอ้มลูเกี่ยวกบัการปฏิบติังาน 

1.  การปฏิบติัหนา้ท่ีสอน 

1.1 ดนตรีไทย ชัน้ ม.2/4-2/6     

1.2 เลือกเสรีดนตรีไทย ม.1,3,4     

1.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร ู ้ดนตรีฝึกสมาธิ  

1.4 ชมุนมุ ดนตรีไทย  

1.5 กิจกรรมลกูเสือ - เนตรนารี  ระดบัชัน้  ม. 2       

1.6 PlC กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ   

1.7 ประชมุระดบัชัน้มธัยมศึกษาท่ี 1    

1.8 ฝึกซอ้มดนตรีไทย นอกเวลาเรียน (เขา้คา่ย)   

 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 



กิจกรรม 5 ส 



กิจกรรมเวรประจ าวนั 



กิจกรรมการเรียนการสอน 





พิธีไหว้ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 



พิธีไหว้ครู ดนตรีไทย 
ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 



กิจกรรมวนักตญัญ ู
ครบรอบ 100 ปี พระครูวิภาตทีปกร 



กิจกรรมน าเสนอ Best Practice 



โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 



กิจกรรมมฑิุตาจิต อายรุาชการ อ.ธนิต  ดีทอง 



กิจกรรมบรรเลงดนตรีร่ววมสมยั 
งานเลีย้งเกษียณอายรุาชการ อ.ธนิต  ดีทอง 
 



กิจกรรมดนตรีชมุชน 



กิจกรรมเย่ียมบ้านนกัเรียน 



เข้าคา่ยดนตรีไทย 



2.  การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 
2.1  งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2.2  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
2.3  เวรประจ าวัน ตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียน 
2.4  เวรประจ าวันหยุดราชการ ตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียน   
2.5  คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.6  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

ขอ้มลูเกี่ยวกบัการปฏิบติังาน 



แบบสรปุผลการประเมนิการเตรียมความพรอ้ม 

และพฒันาอยา่งเขม้ 

หมวดท่ี 1  

การประเมินผลการปฏิบติัตน 



1.  วินยั คณุธรรม จรยิธรรม  

ส าหรบัขา้ราชการ 

1.1  วินยัในตนเอง 

ขา้พเจา้ปฏบิติัตนตามระเบียบ แบบแผน 

ขอ้บงัคับ ขอ้ก าหนดเพ่ือใหง้านบรรลุ

เป้าหมายและวตัถุประสงคอ์ยา่งมี

ประสทิธิภาพ  

-โดยการมาท างาน ตรงต่อเวลา เขา้สอน

ตรงเวลา   

-ยอมรบัความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน   

-แต่งกายถูกตอ้งเหมาะสมเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียน 



1.2  วินยัและการรกัษาวินยั 

ขา้พเจา้รกัษาวนิยัท่ีเป็นขอ้หา้มและขอ้ปฎบิติัอยา่งเคร่งครดัอยู่

เสมอ 

-ไมเ่คยขาดราชการ มาปฎิบัติหนา้ที่ ตามวนัเวลาราชการก าหนด 

-ไมเ่คยปฎิบัติตนใหผ้ิดวนัิยและจรรยาบรรณวชิาชพีครู 

-ไมเ่คยถูกลงโทษทางวนัิย  



1.3  คณุธรรม จรยิธรรมส าหรบัขา้ราชการคร ู

-ประพฤตปิฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดแีกศิ่ษย ์ โดยการเป็นผูน้  าท่ีด ี

ชว่ยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไมห่วงัผลประโยชน ์

-มคีวามเคารพผูท่ี้อาวโุสกว่า และเพ่ือร่วมงานทกุคน 

-มกีารสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใหก้บัผูเ้รียนและบคุคลใกลช้ดิ 

-มอบความรกั และความเมตตาตอ่ศิษย ์



1.4  บทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็น

พลเมืองท่ีดี 

- มคีวามจงรกัภกัด ีตอ่สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัริย ์

- ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมพีระมหากษตัริย์

เป็นประมขุ 

- ประพฤตตินใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดขีองสงัคมและมจีิตสาธารณะมคีวาม

รบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยชว่ยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไมห่วงั

ผลประโยชนแ์ละส่ิงตอบแทนใดๆทัง้ส้ิน 



กิจกรรมต่างๆ 



1.5  การปฏิบติัตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัราชการ 

- ปฏิบตัตินตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาและทางราชการ 

 - การปฏิบตัติามค าสัง่ตา่งๆ 

- ปฏิบตัตินตามกฎหมาย 

- ยึดมัน่ในประเพณีนยิม และปฏิบตัตินตามจารีตประเพณีของสงัคม  และเคารพ

สถานท่ี 





2.  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

-ขา้พเจา้มใีบอนญุาตประกอบวิชาชพีคร ูมวีฒิุปริญญาทางการศึกษา  

-ปฏิบตักิิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพฒันาวิชาชพีครอูยู่เสมอ 

-มุง่มัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 

-พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบตัไิดเ้กิดผลจริง 
-พฒันาสื่อการเรียนการสอนใหม้ปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 

-จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 ขา้พเจา้ปฎิบตัตินตามจรรยาบรรณวิชาชพีคร ูโดยมคีวามรกั ศรทัธาและความ

ซ่ือสตัยส์จุริต ร่วมมอืในกิจกรรมขององคก์รวิชาชพี  รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่วิชาชพี

และเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ร เพื่อรกัษาชือ่เสียงของตนเองและโรงเรียน 

 

 

มาตรฐานวิชาชีพ 



3.  เจตคตต่ิอวชิาชีพครู 

3.1 คณุค่าและความส าคญัของวิชาชีพ 

ขา้พเจา้ไมส่รา้งความเสื่อมเสียใหแ้กท่างราชการและชือ่เสียงของคร ู

ปฏิบตังิานในหนา้ท่ีครดูว้ยหลกัธรรม และหลกัวิชาชพีคร ูมุง่หวงัความ

เจริญกา้วหนา้โดยก าหนดเป้าหมายในการปฏิบตังิาน และการอบรม

สมัมนา ประชมุ ในเร่ืองตา่งท่ีทางโรงเรียนจดัอบรมและหนว่ยงานอ่ืนๆ 



3.2 บทบาทหนา้ท่ีของตนเองในฐานะเป็นครท่ีูดี 

ขา้พเจา้มหีนา้ท่ีใหก้ารศึกษาท่ีมคีณุภาพแกน่กัเรียน โดยมกีารวางแผนการ

จดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจใน

บทเรียนยึดนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง รวมทัง้ไมล่ะท้ิงเด็ก 

เป็นแบบอยา่งท่ีดแีกน่กัเรียนในทกุๆดา้น การเป็นผูน้  า การท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้น ความสามคัคี การแตง่กาย มารยาทในการฟัง พดู อ่าน เขยีน 



3.3 การวางแผนเพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพคร ู

-ขา้พเจา้ร่วมกบัคณะครใูนโรงเรียนวางแผนเพื่อพฒันาวิชาชพีคร ู

โดยมกีารเขา้ร่วมการประชมุ/การอบรมเกี่ยวกบัความรูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

กบัการศึกษา เพื่อนามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหด้ย่ิีงขึน้ 

-ใฝ่หาความรูใ้หม่ๆ อยูเ่สมอในอินเทอรน็์ต และ หนงัสือพิมพ ์ขา่ว 

วารสารตา่งๆ 

- พฒันาตนเองดา้นความรูอ้ย ูเ่สมอ 

 



4.  การพัฒนาตนเอง 

4.1 การใฝ่ร ู ้ใฝ่เรยีน 

-ขา้พเจา้เขา้ร่วมการประชมุ/การอบรมความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาอยูเ่สมอ 

-ใฝ่หาความรูใ้หม่ๆ อยู่เสมอในอินเตอรเ์น็ตและหนงัสือพิมพ ์ขา่ว วารสารตา่งๆ 

-ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

4.2 ความฉลาดทางอารมณ ์

-ขา้พเจา้ยึดหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนาในการด าเนนิชวิีตโดยหมัน่สวดมนตแ์ละนัง่

สมาธิท าจิตใจใหส้งบ เพื่อใหข้า้พเจา้สามารถควบคมุอารมณข์องตนเองไดเ้ป็นอย่างดี 

-มกีารพฒันา EQ ของตนเองตลอดเวลา 
-เป็นคนย้ิมแยม้แจม่ใส 

-เป็นมติรกบัเพื่อนร่วมงานทกุคน 

 



4.3 การสรา้งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ขา้พเจา้มุง่มัน่ในการท างานโดยไมม่คีวามยอ่ทอ้ตอ่ปัญหาและ

อปุสรรคที่เกิดขึน้ เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนดไวท้กุ

กิจกรรม ใหม้คีณุภาพท่ีดีท่ีสดุ 



กิจกรรมประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 



รับรางวลัการแขง่ขนัดนตรีไทย 
งานศิลปหตักรรมนกัเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา ครัง้ท่ี 67 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 18 รายการ ไดร้บัรางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  

ไปแข่งขนัต่อระดบัภาค 13 รายการ ไดไ้ปต่อระดบัชาติ 5 รายการ 



5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

5.1 การพฒันาบคุลิกภาพ 

-ขา้พเจา้พฒันาบคุลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรบัความคิดของผูอ่ื้นพรอ้มทัง้

ปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการคร ูโดยแตง่กาย

สะอาด สภุาพเรียบรอ้ย และเหมาะสมกบักาลเทศะ  

-มกีิริยามารยาทและการแสดงทางกาย วาจาที่สภุาพตลอดเวลาไมว่่าจะกบัผูบ้งัคบับญัชา 

เพื่อร่วมงาน  นกัเรียน และชมุชน 

5.2 การปรบัตวั 

-ขา้พเจา้มกีารปรบัตวัตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิาน ท าใหส้ามารถปฏิบตัตินได้

อย่างถกูตอ้งตามมารยาททางสงัคม ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่ด ี 

-มสีภาพจิตใจที่มัน่คง ควบคมุอารมณข์องตนเองไดต้ลอดเวลา 



6. การด ารงชีวติที่เหมาะสม 

6.1 การประพฤติตนตามหลกัศาสนา 

-ขา้พเจา้ปฎิบตัิตนตามหลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนา โดยการ

กระท าแตค่วามด ีทัง้กาย วาจา และใจ หมัน่สวดมนต ์ท าสมาธิ ท า

จิตใจใหส้งบและแผเ่มตตาอยูเ่สมอ ๆ 

-ประพฤตตินอยา่งเหมาะสม รกัษาศีล 5 

6.2  การด าเนินชีวิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

-มกีารใชจ้า่ยท่ีประหยดั  

-รูจ้กัอดออม  

-ใชช้วิีตตนเองอยา่งพอเพียง 

กลับสู่เมน ู
 



แบบสรปุผลการประเมนิการเตรียมความพรอ้ม 

และพฒันาอยา่งเขม้ 

หมวดท่ี 2 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 



1. การจดัการเรยีนร ู ้

1.1  การวิเคราะหม์าตรฐาน ผลการเรยีนร ูท่ี้คาดหวงัและสาระการเรยีนร ู ้

ขา้พเจา้มกีารวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้ตวัชีว้ดัรายปี เพื่อก าหนดเป็น

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หา สาระการเรียนรูแ้ละกิจกรรมตา่งๆ เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยไดจ้ดัท าแผนการเรียนแบบมุง่เนน้สมรรถนะครบและครอบคลมุเนือ้หาทกุ

หนว่ยการเรียน 

1.2 การออกแบบการจดัการเรยีนร ู ้

-จดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยยึดแบบฟอรม์การจดัแผนการเรียนรูข้อง

โรงเรียนเป็นหลกัที่เนน้การเรียนการสอน การจดักิจกรรมที่หลากหลาย การเรียนรูน้อกหอ้งเรียน 

การจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดฝึ้กคิด วิเคราะหก์ารแกปั้ญหา การน าไปใชใ้นในชวีิตประจาวนั 

-มกีารจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูท้ี่หลากหลายสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร

เรียนรู ้สาระการเรียนรู ้และมกีารวดัผลประเมนิผลที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้

ตามแผนจดัการเรียนรู ้



1.3 การวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาผ ูเ้รยีน 

จดัท าวิจยัในชัน้เรียนโดยมกีารจดัท าวิจยั 1เร่ือง โดยศึกษาจาก

ปัญหาดา้นการเรียนของนกัเรียนภายในหอ้ง และปัญหาดา้น

พฤตกิรรมตา่งๆมาเป็นขอ้มลูในการท าวิจยั และน าผลที่ไดม้าใชเ้ป็น

แนวทางในการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ใหถ้กูตอ้ง 

1.4 การรายงานผลการเรยีนร ู ้

-มกีารจดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรูใ้หก้บัฝ่ายวิชาการ ในการ

ตรวจสอบผลการด าเนนิงานตามที่ก าหนดไว ้และน าผลที่ไดม้า

ปรบัปรงุแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตอ่ไป 

-มกีารจดัท าผลการเรียนของนกัเรียนรายบคุคล และระดบัชัน้เรียนท่ี

สอน  



2.  การพฒันาผ ูเ้รียน 

-ขา้พเจา้ไดม้กีารสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน

ตลอดเวลาในการจดักจิกรรมการเรียนรู ้และประพฤตตินเป็น

แบบอย่างที่ดใีหก้บัผูเ้รียน 

2.1 การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมใหแ้กผ่ ูเ้รยีน 



2.2 การพฒันาทกัษะชีวิต สขุภาพกายและสขุภาพจิต

ของผ ูเ้รยีน 

-มกีารสง่เสริมกจิกรรมดา้นสขุภาพของผูเ้รียน สขุอนามยั เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดทกัษะและมคีวามร ู ้

-มกีารส่งเสริมใหน้กัเรียนออกก าลงักายและนัง่สมาธิ เพ่ือสขุภาพ

กายและจิตที่ด ี

2.3 การพฒันาผ ูเ้รยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

ขา้พเจา้พยายามเรียนรูแ้ละศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบคุคล เพื่อจะไดท้ราบความ

ตอ้งการ สภาพสงัคม เศรษฐกิจครอบครวัของนกัเรียนเป็นรายบคุคลแลว้น า

ผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 

ท าใหน้กัเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดขีึน้ 



2.4 การปลกูฝังวินยั และความเป็นประชาธิปไตย

แกผ่ ูเ้รยีน 

-  มกีารจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้สง่เสริมประชาธิปไตยภายในหอ้งเรียน  

-  มกีารร่วมกิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 

-  เป็นแบบอยา่งใหก้บันกัเรียนในดา้นการจดัการประชาธิปไตย 

2.5 การสรา้งค่านิยมท่ีดีงามและความภาคภมิูใจในความ 

เป็นไทยแกผ่ ูเ้รียน 

-มกีารจดักิจกรรมสง่เสริมมารยาทไทย 

-ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา 

-ร่วมรอ้งเพลงชาตไิทย กบันกัเรียนทกุเชา้ 

-ร่วมอนรุกัษภ์าษาไทย 



2.6 การจดัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน 

ขา้พเจา้จดักิจกรรมดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน โดยการศึกษาและส ารวจตดิตาม

พฤตกิรรมของผูเ้รียนเป็นรายบคุคล โดยการออกเย่ียมบา้นนกัเรียน และ

ด าเนนิการชว่ยเหลือนกัเรียนตามสภาพจริง 



3.  การพฒันาทางวิชาการ 

3.1 การพฒันาส่ือ นวตักรรมในการจดัการเรยีนร ู ้ 

มกีารจดัท าสื่อการเรียนรูใ้หน้กัเรียนไดเ้รียนรูท่ี้หลากหลาย และน าเทคโนโลยี

ตา่งๆมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 



3.2 การพฒันาแหลง่เรยีนร ูแ้ละภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

ขา้พเจา้สง่เสริมใหน้กัเรียนเรียนรูแ้หลง่เรียนรูท่ี้ส าคญัในทอ้งถ่ินของตนเอง 

เชน่ขนบธรรมเนยีมประเพณีในทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาแตโ่บราณ สถานท่ี

ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในชมุชน  เชน่ เกาะฟาน   หินตา หินยาย เป็นตน้ นกัเรียน

สามารถสืบคน้ขอ้มลูและสามารถน ามาท าเป็นสื่อเผยแพร่ความรูไ้ด ้

3.3 การใชแ้ละสรา้งเครอืข่ายทางวิชาการ 

-มกีารรวมกลุม่ทางวิชาการ เพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู ้

-มกีารเขา้ร่วมการประชมุ อบรมสมัมนา ทางดา้นการเรียนรูต้า่งๆ เพื่อสรา้ง

เครือขา่ย  เชน่ การอบรม คร ูICT การอบรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ 

(PLC) 



4. การพฒันาสถานศึกษา 

ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบคือ 

-เวรรกัษาการณป์ระจ าสถานท่ีราชการในวนัหยดุราชการ (กลางวนั) ตามค าสัง่โรงเรียน

ทีปราษฎรพ์ิทยา 

-เวรประจ าวนัดแูลความเรียบรอ้ยบริเวณโรงเรียน ตามคาสัง่โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา 

-ปฏิบตัหินา้ที่ครทูี่ปรึกษาเขตพื้นที่ 5 ส ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2560 

 

4.1 งานบรหิารทัว่ไป 

4.2 งานสนบัสนนุวิชาการ 

ขา้พเจา้ ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นครปูระจาชัน้ และรบัผดิชอบเอกสารประจาชัน้ กิจกรรม

ชมุนมุ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รวมทัง้การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้และกิจกรรมที่

เกี่ยวกบังานวิชาการ 



4.3 โครงการหรอืกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 

ขา้พเจา้เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทกุกิจกรรม เชน่ 

 -กิจกรรม ศธ.ปลกูป่าร่วมใจท าดเีพ่ือพอ่  

 -กิจกรรมวนัไหวค้ร ู 

 -กิจกรรมรณรงคย์าเสพตดิฯลฯ 

 -กิจกรรมวนัสนุทรภู ่

 -กิจกรรมอบรมวินยัเชิงบวก  

 -กิจกรรมการเปิดอาคาร 99 ปี พระครวิูภาตทีปกร 

 -กิจกรรมประเมนิโรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

 



5. ความสมัพนัธก์บัชมุชน 

เขา้ร่วมกิจกรรมของชมุชน วดั และงานกิจกรรมของนกัเรียนและชมุชนท่ีจดัขึน้

เนือ่งในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆ ร่วมกบันกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน 

5.1 การศึกษาเกี่ยวกบัชมุชน 

5.2 การใหค้วามรว่มมือกบัผ ูป้กครองและชมุชน 

จะใหค้วามร่วมมอืกบัผูป้กครองและชมุชนโดยการใหค้ าปรึกษากรณีท่ีนกัเรียนมี

พฤตกิรรมที่ไมค่วรประสงคใ์หแ้กผู่ป้กครอง และใหค้วามร่วมมอืในการ

สอดสอ่งดแูลนกัเรียนอยา่งใกลช้ดิ 



5.3 การน าชมุชนเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการเรยีนร ู ้

ขา้พเจา้ จะใหน้กัเรียนเป็นสื่อกลางในการประชาสมัพนัธข์า่วสารตา่งๆของ

โรงเรียนใหผู้ป้กครองหรือชมุชนไดท้ราบ และใหช้มุชนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

ทางโรงเรียนไดจ้ดัขึน้ 

5.4 การใหบ้รกิารชมุชน 

ขา้พเจา้จะใหค้วามร่วมมอืและบริการชมุชน ตามหนา้ท่ีท่ี ไดร้บัมอบหมายให้

ตามโอกาสและเต็มความสามารถ  

5.5 การแลกเปลี่ยนเรยีนร ูก้บัชมุชน 

ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างวิชาการทัง้ในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน เชน่การอบรมเชงิปฏิบตักิารตา่งๆ ท่ีเปิดโอกาสใหค้รไูดเ้สนอ

ความคิดเห็นในหัวขอ้ที่อบรม 




