
นายจเด็ด  รัศมิทัต

ตําแหนง ครูผูชวย 

เลขที่ตําแหนง 12647

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ



ขอมูลทั่วไป๑

รายงานผลการปฏิบัติตน๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน๓



ขอมูลทัว่ไป (ประวัติสวนตวั)

ชื่อ นายจเด็ด นามสกุล  รัศมิทัต

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 13   กันยายน    พ.ศ. 2528

ชื่อบิดา นายประจิตต       นามสกุล  รัศมิทัต

ชื่อมารดา  นางสาวกชพร นามสกุล  สุธาประดษิฐ

มีพี่นองรวมบิดามารดา  - คน เปนบตุรคนที ่ บุตรคนเดยีว

ภูมิลําเนาเปนคนอําเภอควนกาหลง      จังหวัด สตูล

อยูตามทะเบยีนบาน บานเลขที ่91/3     หมู  3 ตําบลควนกาหลง 

อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู ไปรษณยี 91130

หมายเลขโทรศพัท  : 087-3930978
E-mail : chadet.ra@ovec.moe.go.th



ขอมูลทัว่ไป (ประวัติสวนตวั)

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครูผูชวย 

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ

รับเงินเดอืนในตําแหนงครูผูชวย  ขั้น      16,760 บาท

เริ่มปฏิบตัหินาที ่วันที ่17   เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ. 2564

ตามคําสั่งบรรจุแตงตัง้ สํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

ศธ ที่ 1001/2564 เลขทีต่าํแหนง 12647



ประวัติการศึกษา

ปที่สําเร็จ

การศึกษา

วุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท สถาบันการศึกษา

2541 ประถมศึกษา (ป.6) - - โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน

2544 มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) - - โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน

2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อิเล็กทรอนิกส - วิทยาลัยเทคนิคสตูล

2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.)

อิเล็กทรอนิกส

เทคนิคคอมพิวเตอร

- วิทยาลัยเทคนิคสตูล

2555 ปริญญาตรี เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา

2559 ปริญญาโท เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา

- มหาวิทยาลัยทักษิณ

2562 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป. บัณฑิต - มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ประวัติการทํางาน

วัน เดอืน ปี ตาํแหน่ง สัญญาจ้างเลขที่ / 

ตาํแหน่งเลขที่

รับเงนิเดอืน 

(บาท)

20 สิงหาคม 2555 เจาหนาท่ีศูนยขอมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

- 9,000

3 พฤศจิกายน 2558 ครูจางสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

- 10,340

16 พฤษภาคม 2560 พนักงานราชการครู

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

17(ครม.54) 21,000

17 พฤษภาคม

2564-ปัจจุบัน

ตําแหนงครูผูชวย

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

12647 16,760



ขอมูลดานการปฏบิตัิงาน

1. การปฏบิตัหินาทีส่อน

1.1 รายวิชาปฏิบตัหินาทีส่อนในภาคเรยีนที ่1 / 2565
ที่ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน กลุมช้ันเรียน / 

ระดับช้ัน

จํานวนคาบ / 

สัปดาห(ช่ัวโมง)

จํานวนนักเรียน 

(คน)

1 20204-2005 เครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ปวช.3/1 คอมฯ 4 37

2 20204-2002 คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา ปวช.1/1 ,1/2 คอม

ฯ

4,4 80

3 30204-2002 ระบบจัดการฐานขอมลู สธท.1/1 4 40

4 30204-2103 การพัฒนาเวบ็ไซตทางธรุกิจ สธท.1/1 4 40

5 30204-2003 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ สธท.1/1 4 40

6 20000-2003 กิจกรรมองคการวชิาชีพ1 ปวช.2/2 คอมฯ 2 39

รวมท้ังสิ้น 26 276



ขอมูลดานการปฏบิตัิงาน

1.2 ปฏิบัตหินาทีส่อนในภาคเรียนที ่2 / 2565
ที่ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน กลุมช้ันเรียน / ระดับช้ัน จํานวนคาบ / 

ภาคเรียน

(ช่ัวโมง)

จํานวนนักเรียน 

(คน)

1 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ

จัดการอาชีพ

ส ช อ . 1 / 1 ,1/2

สทย.1/1 ,สทก.1/2

144 72

2 30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

อาชีพ

สกค.1/1 72 43

3 30204-2006 การสรางแบรนดธุรกิจดิจิทัล สธท.1/1 72 38

4 30204-2007 เครือขายคอมพิวเตอรและความ

ปลอดภัยสําหรับงานธุรกิจดิจิทัล

สธท.1/1 72 38

5 30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สธท.1/1 72 38

7 30000-2002 กิจกรรมองคการวชิาชีพ 2 สธท.1/1 36 36

รวมท้ังสิ้น 468 265



ขอมูลดานการปฏบิตัิงาน

2. การปฏบิตัหินาทีอ่ื่นทีไ่ดรบัมอบหมาย

2.1 หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

2.2 ปฏิบัติหนาที่ ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.1/2 ,2/2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2.3 ปฏิบัติหนาที่งานผูชวยงานศูนยขอมูลสารสนเทศ

2.4 ปฏิบัติหนาที่งานผูชวยงานบริหารทั่วไป

2.5 เจาหนาที่งานปกครอง ,เจาหนาที่งานพัสดุ ,เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ



องคประกอบที่ 1 การประเมินผล

ดานการปฏิบัติตน



วินัยและการรักษาวินยั1
1.1 การแสดงออกทางอารมณ กิริยาทาทาง และพูดสื่อสารไดเหมาะสม กับกาลเทศะตอ

ผูเรียน

1.2 การแสดงออกทางอารมณ กิริยาทาทาง และพูดสื่อสารไดเหมาะสม กับกาลเทศะตอ

ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง และบุคคลอื่น

1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ

1.4 การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวกับความเปนขาราชการ

1.5 การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวกับความเปนขาราชการครู

1.6 การปฏิบัติตามกฏหมาย



วินัยและการรักษาวินยั1
1.1 การแสดงออกทางอารมณ กิริยาทาทาง และพูดสื่อสารไดเหมาะสม กับกาลเทศะตอผูเรียน



วินัยและการรักษาวินยั1
1.2 การแสดงออกทางอารมณ กิริยาทาทาง และพูดสื่อสารไดเหมาะสม กับกาลเทศะตอ

ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง และบุคคลอื่น



วินัยและการรักษาวินยั1
1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ



วินัยและการรักษาวินยั1
1.4 การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับความเปนขาราชการ



วินัยและการรักษาวินยั1
1.5 การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับความเปนขาราชการครู



วินัยและการรักษาวินยั1
1.6 การปฏิบัติตามกฏหมาย



2.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออยางเครงครัด

2.2 การเขารวมสงเสริม สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออยางสมํ่าเสมอ

2.3 การเห็นความสําคัญ เขารวมสงเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมท่ีแสดงถึง จารีต

ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นหรือชุมชน

2.4 การเห็นความสําคัญ เขารวมสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมท่ีแสดงถึงจารีต ประเพณี 

วัฒนธรรม

2.5 การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ

2.6 การตอตานการกระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีสงผลตอความม่ันคงของชาติหรือ

ผลกระทบเชิงลบตอสังคมโดยรวม

2 คุณธรรม จริยธรรม



2 คุณธรรม จริยธรรม

2.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถืออยางเครงครัด



2 คุณธรรม จริยธรรม

2.2 การเขารวมสงเสริม สนับสนุนศาสนกิจของศาสนาท่ีนับถืออยางสมํ่าเสมอ



2 คุณธรรม จริยธรรม

2.3 การเห็นความสําคัญ เขารวมสงเสริม สนับสนุน เคารพกิจกรรมท่ีแสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรม

ทองถ่ินหรือชุมชน



2 คุณธรรม จริยธรรม

2.4 การเห็นความสําคัญ เขารวมสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมท่ีแสดงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรม



2 คุณธรรม จริยธรรม

2.5 การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ



2 คุณธรรม จริยธรรม

2.6 การตอตานการกระทําของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีสงผลตอความม่ันคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบ

ตอสังคมโดยรวม



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.1 การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอยางตอเนื่อง

3.2 การมีวิสัยทัศน รูและเขาใจสนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการ เศรษฐกิจ 

สังคมการเมืองไทย และนานาชาติในปจจุบัน

3.3 การไมอาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชนืที่ไมถูกตอง

3.4 การมุงม่ันตอการพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียน

3.5 การใหความสําคัญตอการเขารวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครู

อยางสมํ่าเสมอ

3.6 รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือสงเสริม สนับสนุน ใหบริการผูเรียนทุกคนดวยความเสมอ

ภาค



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.7 การประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ียอมรับของผูเรียน ผูบริหารเพ่ือนรวมงานผูปกครองและ

ชุมชน

3.8 การไมปฏิบัติตนที่สงผลเชิงลบตอกายและใจของผูเรียน

3.9 การทํางานกับผูอื่นไดโดยยึดหลักความสามัคคี เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน

3.10 การใชความรูความสามารถท่ีมีอยู นําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาใหกับ

ผูเรียน โรงเรียนหรือชุมชนในดานใดดานหนึ่ง (ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและ

สิ่งแวดลอม)
3.11 การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยืทรงเปนประมุข



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.1 การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอยางตอเน่ือง



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.2 การมีวิสัยทัศน รูและเขาใจสนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมการเมือง

ไทย และนานาชาติในปจจุบัน



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.3 การไมอาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชนท่ีไมถูกตอง



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.4 การมุงม่ันตอการพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียน



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.5 การใหความสําคัญตอการเขารวมสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครูอยางสมํ่าเสมอ



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.6 รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือสงเสรมิ สนับสนุน ใหบริการผูเรียนทุกคนดวยความเสมอภาค



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.7 การประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ียอมรับของผูเรียน ผูบริหารเพ่ือนรวมงานผูปกครองและชุมชน



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.8 การไมปฏิบัติตนท่ีสงผลเชิงลบตอกายและใจของผูเรียน



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.9 การทํางานกับผูอื่นไดโดยยึดหลักความสามัคคี เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.10 การใชความรูความสามารถท่ีมีอยู นําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาใหกับผูเรียน โรงเรียน

หรือชุมชนในดานใดดานหน่ึง (ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม)



จรรยาบรรณวิชาชพี3
3.11 การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข



การดํารงชวีิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง
4

4.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชกับการจัดการเรียน

การสอน

4.3 มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชกับภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมายอื่น

4.4 มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชกับการดํารงชีวิตของ

ตนเอง

4.5 เปนแบบอยางในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชกับ

ภารกิจตางๆ หรือการดํารงชีวิตของตน



การดํารงชวีิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง
4

4.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



การดํารงชวีิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง
4

4.2 มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอน



การดํารงชวีิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง
4

4.3 มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอื่น



การดํารงชวีิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง
4

4.4 มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชกับการดํารงชีวิตของตนเอง



การดํารงชวีิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง
4

4.5 เปนแบบอยางในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชกับภารกิจตางๆ หรือ

การดํารงชีวิตของตน



จิตวิญญาณความเปนครู5
5.1 การเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา

5.2 การตระหนักในความรูและทักษะที่ถูกตองรวมถึงสิ่งที่ดีๆใหกับผูเรียน

5.3 การสรางความเสมอภาคเปนธรรมกับผูเรียนทุกคน

5.4 การรูจักใหอภัย ปราศจากอคติชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนประสบ

ความสําเร็จ ตามศักยภาพความสนใจ หรือความต้ังใจ

5.5 การเปนที่พ่ึงใหกับผูเรียนไดตลอด

5.6 การจัดกิจกรรมสงเสริมการใฝรู คนหา สรางสรรค ถายทอดปลูกฝงและเปน

แบบอยางที่ดีของผูเรียน

5.7 การทุมเทเสียสละในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน



จิตวิญญาณความเปนครู5
5.1 การเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา



จิตวิญญาณความเปนครู5
5.2 การตระหนักในความรูและทักษะท่ีถูกตองรวมถึงสิ่งท่ีดีๆใหกับผูเรียน



จิตวิญญาณความเปนครู5
5.3 การสรางความเสมอภาคเปนธรรมกับผูเรียนทุกคน



จิตวิญญาณความเปนครู5
5.4 การรูจักใหอภัย ปราศจากอคติชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จ ตาม

ศักยภาพความสนใจ หรือความต้ังใจ



จิตวิญญาณความเปนครู5
5.5 การเปนท่ีพ่ึงใหกับผูเรียนไดตลอด



จิตวิญญาณความเปนครู5
5.6 การจัดกิจกรรมสงเสริมการใฝรู คนหา สรางสรรค ถายทอดปลูกฝงและเปนแบบอยางท่ีดีของผูเรียน



จิตวิญญาณความเปนครู5
5.7 การทุมเทเสียสละในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน



6 จิตสํานกึความรับผิดชอบ       

ในวิชาชพีครู

6.1 การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู

6.2 การมุงม่ันทุมเทในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพและ

ทําใหสังคมยอมรับ

6.3 ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณในวิชาชีพ

6.4 การปกปอง ปองกันมิใหผูรวมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะเกิดภาพลักษณเชิง

ลบตอวิชาชีพ

6.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการใฝรู คนหาสรางสรรค ถายทอดปลูกฝงและเปนแบบอยาง

ที่ดีของเพ่ือนรวมงานและสังคม



6 จิตสํานกึความรับผิดชอบ       

ในวิชาชพีครู
6.1 การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู



6 จิตสํานกึความรับผิดชอบ       

ในวิชาชพีครู
6.2 การมุงม่ันทุมเทในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพและทําใหสังคมยอมรับ



6 จิตสํานกึความรับผิดชอบ       

ในวิชาชพีครู
6.3 ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณในวิชาชีพ



6 จิตสํานกึความรับผิดชอบ       

ในวิชาชพีครู
6.4 การปกปอง ปองกันมิใหผูรวมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะเกิดภาพลักษณเชิงลบตอวิชาชีพ



6 จิตสํานกึความรับผิดชอบ       

ในวิชาชพีครู
6.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการใฝรู คนหาสรางสรรค ถายทอดปลูกฝงและเปนแบบอยางท่ีดีของเพ่ือน

รวมงานและสังคม



องคประกอบที่ 2 การประเมนิผล

ดา้นการปฏบิัตงิาน



1
1.1 การวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดผลการเรียนรูแผนการ

จัดการเรียนรู มาใชในการจัดทํารายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนรู

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู 

ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สําคัญตาม

หลักสูตร

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรู 

ดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.4 การเลือก และใชสื่อ เทคดนโลยีและแหลงเรียนรู ท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู

1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับ

ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู

1.6 คุณภาพผูเรียน ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 2) คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูเรียน



1
1.1 การวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดผลการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรู มาใชในการ

จัดทํารายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนรู



1
1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ

ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร



1
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรู ดวยวิธีการท่ี

หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ



1
1.4 การเลือก และใชส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู



1
1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับตัวชี้วัด 

และจุดประสงคการเรียนรู



1
1.6 คุณภาพผูเรียน ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน



2

2.1 การจัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผูเรียน

2.2 การดําเนินตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียน

รายบุคคลเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน

2.3 การอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค  และ

คานิยมที่ดีงาม



2
2.1 การจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผูเรียน



2
2.2 การดําเนินตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนรายบุคคลเพ่ือ

แกปญหาและพัฒนาผูเรียน



2
2.3 การอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมท่ีดีงาม



3
3.1 การพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะดวยวิธีการตางๆ 

อยางเหมาะสม

3.2 การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ



3
3.1 การพฒันาตนเองเพือ่ใหมคีวามรู ความสามารถ ทักษะดวยวธิกีารตางๆ อยางเหมาะสม



3
3.2 การมีสวนรวมในชุมชนการเรยีนรูทางวชิาชพี



4

4.1 หลักการทํางานเปนทีม

4.2 การพัฒนาทมีงาน



4
4.1 หลักการทาํงานเปนทมี



4
4.2 การพฒันาทมีงาน



5

5.1 มีความรูความเขาใจภาระงานของสถานศกึษาเกีย่วกบังานทัง้ 4 ฝาย 

และมสีวนรวมปฏบิตังิานทีไ่ดรบัมอบหมาย



5
5.1 มีความรูความเขาใจภาระงานของสถานศกึษาเกีย่วกบังานทัง้ 4 ฝาย และมสีวนรวมปฏิบตังิานทีไ่ดรบัมอบหมาย



6 ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทลั

เพื่อพฒันาตนเอง

6.1 สามารถใชภาษาและเทคโนโลยใีนการปฏบิตัิงานตามหนาทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบ



6 การใชภาษาและเทคโนโลยี

6.1 สามารถใชภาษาและเทคโนโลยใีนการปฏบิตังิานตามหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ



สรุปการเขารวมโครงการสงเสริมกจิกรรม ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย

กิจกรรม เขารวม ไมไดเขารวม

กจิกรรมถวายพระพร สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 
กจิกรรมถวายพระพรเน่ืองในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
กิจกรรมถวายพระพร เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ


13 ตุลาคม เน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร


กิจกรรมน้อมรําลึกเน่ืองในวัน “ปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เขารวมโครงการสงเสริมกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

คิดเปนรอยละ 80



จบการนําเสนอ
ขอขอบพระคณุคณะกรรมการประเมนิ

ทุกทานเปนอยางสงูครับ

นายจเดด็  รัศมทิตั
ตําแหนง ครูผูชวย
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