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แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะช านาญการ 
(ทุกต าแหน่งและทุกวิทยฐานะ) 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
    ชื่อ   นายสง่า                                            นามสกลุ      คูค า 
 ต าแหน่ง          ครู                         ต าแหน่งเลขที่    6656 
 สถานศึกษา/หน่วยงาน  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา อ าเภอ/เขต    บางละมุง   
    จังหวัด          ชลบุรี 
เขตพื้นที่การศึกษา  -                      ส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 รับเงินเดือนในอันดับ    คศ. 1                       ขั้น   25,730   บาท 
  

2. ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจาก
คณะกรรมการดังนี้ 

1. การมีวินัย  
 1.1 การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียม  
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูอย่างเคร่งครัดตลอดมา มีความ
เล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความศรัทธาและยึดมั่นในศาสนา
พุทธท่ีตนเองนับถือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียนนักศึกษา ในช่วงเช้า       
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความตรงต่อเวลา    
ปฏิบัติตนตามค าส่ังของสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ เข้าร่วมการประชุมและ
เข้าสอนตรงเวลา ไม่เคยละท้ิงงานสอน มาปฏิบัติงานราชการตามท่ีวิทยาลัยฯก าหนด ไม่เคยมาสาย 
แต่งกายและปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของสังคมและวิทยาลัยฯ มีความรักและเมตตาศิษย์ เอา
ใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจนักศึกษา อบรม ส่ังสอน ฝึกฝนแก่ศิษย์อย่างเสมอภาค เป็นผู้ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ให้ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องในลักษณะสร้างสรรค์ ตลอดจน
สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน มีการแสดงออก ประพฤติปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพท่ัวไป การ
แต่งกาย กิริยา วาจา จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ า เสมอ ท าให้นักเรียนนักศึกษา
เล่ือมใส ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง  ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส  
มาโดยตลอด 
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 1.2 การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม  
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามค าส่ังของวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชา ท่ีชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ ปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของวินัย ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานทางการศึกษา โดยการเริ่มจากการศึกษาและรักษากฎระเบียบ ข้อบังคับ    
อย่างเคร่งครัดปฏิบัติท่ีตนเอง ซึ่งลักษณะของการสร้างวินัยในตนเองของข้าพเจ้า ได้แก่ การเช่ือฟัง
ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ท่ีมี
อาวุโส และ ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกว่าตน การเข้าร่วมประชุมกับผู้อื่นทุกกิจกรรม
โครงการท่ีตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเคารพในความคิดของผู้อื่นและโต้แย้งด้วยเหตุผลเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์ต่อการท างานไม่สร้างปัญหาใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมงานและหน่วยงาน
สถานศึกษา ส่งเสริมความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อื่น การควบคุมช้ันเรียน
ให้มีสภาพบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนทุกคนอยู่ในระเบียบวินัย การสร้าง
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดจะมีสมาธิในการเรียนและการการท างานท่ีดีท าให้มี
ประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น ข้าพเจ้าได้มีการวางแผนในการท างานทุกครั้ง จัดสรรเวลาให้
เหมาะสมและปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด  
           1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ข้าพเจ้ามาปฏิบัติราชการตรงต่อเวลาเสมอ ไม่เคยขาด ลา สาย โดยมาปฏิบัติงานก่อนเวลา 
07.30 น. ทุกวัน โดยในช่วงเช้าก่อนกิจกรรมหน้าเสาธง ข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณหน้าประตู
วิทยาลัยฯ เพื่อต้องรับนักเรียน นักศึกษา ดูแลความเรียบร้อย และควบคุม ดูแล นักเรียน นักศึกษาให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด  ให้การอบรมวินัยคุณธรรมจริยธรรมกับ
นักศึกษาท่ีเป็นท่ีปรึกษา หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ลุล่วงเนื่องจากมีการวางแผน
ในการปฏิบัติงาน  และสามารถบริหาร ครอบครัวอย่างมีแบบแผนใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเหมาะสม 
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน และท าหน้าท่ีหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  หัวหน้าศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ และยังเป็นท่ีปรึกษาในการจัดสร้างส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดย
ให้ความส าคัญต่อการสอนก่อน ข้าพเจ้าได้เข้าสอนตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในตารางสอน ในช่ัวโมง
สอนจะต้องอยู่กับผู้เรียนถึงแม้ว่าจะเป็นการลงปฏิบัติการทดลองเพราะถ้าเกิดปัญหาจากการทดลอง
หรือข้อสงสัยในการทดลองและผู้เรียนไม่ได้รับการตอบสนองจะขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้  เกิด
ความเบื่อหน่ายและการด าเนินงานจะไม่สามารถท าต่อไปได้ ท าให้ไม่เกิดความส าเร็จของงาน  แต่ถ้ามี
ปัญหาและได้ค าแนะน าท่ีถูกต้องผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ดีซึ่งเป็นขบวนการท่ีส าคัญใน
การเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมอบหมายให้นักเรียน นักศึกษาท่ีปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลาท่ีก าหนดให้เป็น
ผู้ท่ีคอยให้การช่วยเหลือเพื่อนท่ีไม่เข้าใจเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้อีกวิธีหนึ่งและเป็นการเพิ่มทักษะ
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ให้กับนักเรียนนักศึกษาอีกวิธีหนึ่งและเมื่อสอนเสร็จครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ได้ส่งผลการ
ประเมินผลการเรียนตรงตามเวลาท่ีวิทยาลัยก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ส่วนการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
อื่นคือหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ด าเนินการดูแลและบริหารจัดการ
แผนกวิชาและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี จะใช้เวลาว่างหรือเวลาหลังจากการเรียนการ
สอนเพื่อมาปฏิบัติงาน อุ ทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมถึง
วันหยุดราชการในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยการปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงเวลา
ราชการเท่านั้นแต่จะยึดถือความส าเร็จเป็นท่ีต้ัง 

การเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประจ าเดือนของแผนกวิชา การ
ประชุมประจ าเดือนสถานศึกษา  หรือการประชุม  อบรม  สัมมนา นอกสถานศึกษา  ข้าพเจ้าจะไปถึง
สถานท่ีเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาท่ีก าหนดเสมอ และรับฟังเนื้อหาการบรรยาย ท่ีประธานและ
ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ พูด  พร้อมท้ังจดบันทึกสาระส าคัญหรือปฏิบัติงานตามท่ีประชุมได้
มอบหมายทุกครั้งไป  เมื่อเสร็จส้ินการประชุม  หากต้องรายงานผลการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทราบ  ข้าพเจ้าจะบันทึกสรุปสาระส าคัญท่ีได้เข้าร่วมประ ชุมแจ้งให้ทุกคนทราบ
ต่อไป 

1.4 ความซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีการงานโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัว  โดยมีพฤติกรรม
แสดงออกทั้งการกระท าและวาจาโดยยึดความซื่อสัตย์สุจริต เป็นท่ีไว้ใจได้  งดเว้นการกระท าผิด  การ
ทุจริตท้ังปวง ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมจรรยา มีความเกรงกลัวต่อบาป  ไม่เคยใช้อ านาจ
หน้าท่ีในทางมิชอบหรือรับอามิสสินจ้างใดๆท้ังส้ิน 

ข้าพเจ้าได้ร่วมดูแลทรัพย์สินทางราชการ ด้วยการอยู่เวรรักษาการตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ดูแลและรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางแผนกวิชา สถานศึกษา ใหส้ามารถใช้งานด้านการเรียน
การสอนและคงสภาพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อๆไป และไม่เคย
น าทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในงานส่วนตัว หรือน าไปประกอบอาชีพเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ กับ
ตนเอง  ไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงในการจัดซื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่นการ
จัดซื้อวัสดุฝึกในโครงการต่าง ๆ จะมีการส ารวจราคากลางของสินค้าท่ีถูกต้อง  ไม่ใช้วิธีการคาดคะเน
อย่างไม่มีหลักการ เพราะถ้าเขียนราคาซื้อสูงเกินความจริง ผู้ค้าจะไม่แจ้งข้อมูลกลับมาให้ทราบเพื่อ
ผลต่างของก าไรท่ีได้ ท าให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ โดยการจัดซื้อจะเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการเท่านั้น ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ของทางราชการ แผนกวิชา ชุดฝึก ครุภัณฑ์ต่างๆ การใช้วัสดุฝึกอย่างรู้คุณค่าให้มีความรอบคอบใน
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การปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
และเก็บให้เป็นระเบียบ ท าความสะอาดและปิดไฟฟูาแสงสว่างทุกครั้งหลังเลิกเรียน  
 1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กรและชุมชน   

 ข้าพเจ้ารู้รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ และส่วนรวม ร่วมมือร่วมใจ และช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องการ และสนับสนุนด้วย

ความเต็มใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีการงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 

และชุมชน เป็นผู้ให้ความร่วมมือแนะน าปรึกษาหารือแก่เพื่อนร่วมงานตามโอกาสอย่างเหมาะสม มี

น้ าใจเท่าท่ีจะสามารถท าได้ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ปฏิบัติดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน 

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความยุติธรรม มีเมตตากับศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

 เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเพื่อนได้ดีประสบความส าเร็จในการท างาน   ข้าพเจ้าจะแสดงความ

ยินดี  ช่ืนชม  ยกย่องเพื่อนด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นก าลังใจให้แก่เพื่อนได้ท าผลงาน ท าความดีนั้น

ต่อไป  

2. การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2.1 ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งม่ันและรับผิดชอบต่อ  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดย
ยึดหลัก  ประหยัด  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ   
 ข้าพเจ้า มีความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่ งมั่นต่อหน้าท่ี ตรงต่อเวลา  มีความ
ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ปฏิบัติงานท่ีได้รับค าส่ังอย่างเต็มใจ 
และเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษา  รักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณวิชาชีพครูและเคารพกฎหมาย  มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับอาชีพครู   เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ท้ังด้านการแต่งกาย   การพูดจา  การแสดง
กิริยามารยาท  มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือตามก าลังความสามารถ  มีความรักและ
เมตตาต่อศิษย์ รวมท้ังรับผิดชอบต่อการสอน และงานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน  เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยยึดหลัก  ประหยัด  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาการ
และงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่เสมอ มีความต้ังใจจริงท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ อุทิศตนให้กับทางราชการเป็นประจ าต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

2.2 การยึดม่ันในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบั ติตนตามค าสอนของศาสนา มีความศรัทธา และยึดมั่นใน

พระพุทธศาสนา เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตามหลักธรรมและค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นผู้ท่ี
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สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นๆอยู่เสมอ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ยึดมั่นในความยุติธรรม ความมีเมตตากรุณาต่อศิษย์ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ยึดหลักศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือ
ผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษา และ
เพื่อนร่วมงาน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับหลักค าสอนของศาสนาและประเพณีอันดี
งามของไทย เป็นผู้ท าความดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีจิตใจดีต่อเขา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีน้ าใจเผ่ือ
แผ่แบ่งปันกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน หรือเพื่อนร่วมโลกคนอื่นๆ  

ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตจะเกิดขึ้นได้นั้น ข้าพเจ้ายึดมั่นหลักการด าเนินชีวิตในเรื่องต่าง ๆ
เหล่านี้ คือต้องมีความ ขยัน  อดทน  มุมานะ  ทะเยอทะยาน  รู้จักให้อภัย และอีกประการหนึ่งท่ี
ข้าพเจ้ายึดมั่นปฏิบัติก็คือ  ความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ  เมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าจะตอบแทนพระคุณ
ของท่านเหล่านั้น  แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่นค าพูดแสดงความขอบคุณ ข้าพเจ้าก็ไม่ละเลยท่ี
จะท าหรือการเยี่ยมเยียนสอบถามสารทุกข์สุกดิบของผู้มีพระคุณเป็นต้น  

2.3 การยึดม่ันในหลักนิติธรรมยืนหยัด  กระท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย  

ข้าพเจ้ากล้ายืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องยึดมั่น ในความถูกต้องดีงามชอบธรรม เสียสละ 
อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยกเรื่อง
ส่วนตัว ออกจากหน้าท่ีการงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการสอน และงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถเป็นผู้เคารพกฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ใช้สิทธิ
เสรีภาพอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย เป็นพลเมืองดีอย่างมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีวินัย
ในตนเองเป็นพลเมืองดี ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล  ตลอดจนปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนร่วมงาน ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยของทางราชการ ไม่เคยได้รับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย  โดยยึดถือ
อุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี  รับใช้ประเทศชาติด้วย
ความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ 
 การเป็นประชาชนคนหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย  โดยหน้าท่ีส าคัญของประชาชนท่ีดี
แล้วต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีได้บัญญัติไว้  เพื่อให้การบริหารปกครองประเทศเกิดความสงบ
เรียบร้อย  ไม่เกิดความวุ่นวาย  และปัญหาสังคมต่างๆ  ตามมา    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ช่ือว่าเป็น  
“ข้าราชการ”  ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในสถานภาพนี้เป็นอย่างยิ่ง  ข้าพเจ้าจึงต้องปฏิบัติตนตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนท่ัวไป 
 



 6 

 
2.4 การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  
ข้าพเจ้าเป็นผู้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เช่น ในระดับ อบต. หรือ อบจ. และใน

ระดับชาติได้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. และสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. โดยใช้สิทธิ
เลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรมโดยใช้สิทธิทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ัง แต่ถ้าในสถานภาพของการเป็น
ข้าราชการ   ข้าพเจ้าได้วางตัวเป็นกลางกับนักการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคและยังท าหน้าท่ี
ในการสนับสนุนการเลือกต้ังของนักเรียน นักศึกษาในการเลือกต้ังนายกองค์การวิชาชีพ ประธาน
ชมรมวิชาชีพ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกครั้งท่ีมีโอกาส รวมท้ัง
ปลูกฝังและสอดแทรกให้ศิษย์รู้และเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
 ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือช่วยเหลือ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยข้าพเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนับให้นักเรียนนักศึกษาฝึกการ
พึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่พร้อมท่ีจะแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ท้ังจัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อมในการปลูกปุางานวันส าคัญต่างๆ  เช่น การร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
วันพ่อแห่งชาติ การถวายเทียนเข้าพรรษา  แต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยผ้าไทย   เป็น
คณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดี  ธ ารงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป  สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ด าเนินงานกิจกรรม 5 ส  
และจัดกิจกรรมอื่นๆ 
  3. การด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม   
 3.1 การด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   
 ข้าพเจ้าและครอบครัวได้น้อมน าแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 นั่นก็คือ  การอยู่อย่างพอเพียง  ข้าพเจ้า
และภรรยาได้จัดสรรรายได้เป็นส่วนๆ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเก็บออมเงินบางส่วน
ไว้ในธนาคาร  ในแต่ละเดือนข้าพเจ้าและครอบครัวใช้จ่ายเงินเพียงพอกับรายได้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลาง และความไม่ประมาทโดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีในตัว มีการเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล  มีเหตุผลในการ
ด าเนินชีวิต ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ  ระมัดระวังคุณธรรม ประกอบการวางแผนการ
ตัดสินใจ  พิจารณาถึงความดี พอเหมาะ พอควร และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีองค์ประกอบ
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ครอบคลุม ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง ฝึกตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
ด้านสังคม มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ร่วมมือกับชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอดี  พอ
มี พอกิน ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทนไม่เบียดเบียนผู้อื่น ประหยัด อดออม ด้าน
เทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  รู้จักเลือกใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 
                ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความรู้คู่คุณธรรม มีการศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ สร้างวินัยกับตนเอง
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ข้าพเจ้าพยายามสร้างนิสัยท่ีมีความคิดก้าวหน้า มุ่งมั่นในเปูาหมาย
ชีวิต หมั่นพิจารณาความคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นระบบโดยใช้ความรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคมและครอบครัว หมั่นตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ข้าพเจ้าได้ใช้
สติปัญญาในการตัดสินใจต่างๆ อย่างรอบรู้ รอบคอบ และมีเหตุผลท่ีจะน าความรู้ต่างๆ มาปรับใช้
อย่างมีข้ันตอน มีแรงจูงใจ กล้าคิดกล้าท า ไม่ท้อถอย หรือหมดก าลังใจเมื่อประสบปัญหาในชีวิต และ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรความอดทน 
และใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาดในการด าเนินชีวิตในทางสายกลาง  รู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจจะความดี เสียสละ เท่ียงธรรม  มีศีลธรรม  ปรับทัศนคติในเชิงบวกและมี
ความเป็นไปได้  

3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
ข้าพเจ้าละเว้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ละเว้นจาก

อบายมุข การพนัน และส่ิงเสพติดท้ังปวง เพราะอบายมุขและส่ิงเสพติดไม่เกิดประโยชน์อันใด มีแต่จะ
น าความเสียหาย ให้กับชีวิต  ไหนจะเสียสุขภาพ เสียทรัพย์ เสียครอบครัว และสุดท้ายคือเสียชีวิต 
เป็นผู้สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ การต่อต้านยาเสพติด มีการคัดกรอง จัดกิจกรรม ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ เพื่อห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขท้ังหลาย ข้าพเจ้าจะใช้เวลาว่างมาออกก าลังกาย หรือ
ท างานพิเศษท่ีทางวิทยาลัย มอบหมายให้ด าเนินการให้เสร็จตามก าหนด   

 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคล และของทางราชการให้เป็นด้วยความ
ถูกต้อง 
 ในการท างานของข้าพเจ้า ใช้และให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่บิดเบือน ไม่ใช้ข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น และ
จะรักษาผลประโยชน์ให้กับ นักเรียน นักศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยสม่ าเสมอ โดยได้ติดตาม
ข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ ๆ รวมทั้งฝึกฝนตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีนิสัยใฝุรู้ 
อยากทราบค าตอบในเรื่องต่างๆ ท่ีถูกต้อง เพื่อให้มีความรอบรู้ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ด ารงชีพในสังคมได้อย่างเป็นสุข ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และช้ีแนะส่ิงท่ีถูกต้องให้กับ
นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
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การตัดสินใจด าเนินการใดๆ ของข้าพเจ้า จะต้องหาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ  

น ามาพิจารณา   ข้อดี-ข้อเสีย ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับและผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นผลกระทบท่ีจะมี ต่อ
เพื่อนร่วมงาน ต่อผู้เรียน  และต่อบุคคลรอบข้าง   พร้อมท้ังสอบถามความคิดเห็น ความต้องการ 
ความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และข้าพเจ้ายอมรับในศักยภาพของเพื่อนร่วมงานแต่ละคน  
ข้าพเจ้าให้การยอมรับในความรู้  ความสามารถ ของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนตามศักยภาพท่ี มีอยู่
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม 
             ใหค้วามส าคัญเป็นอย่างมากในการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น   เพราะการท างานนั้น
ข้าพเจ้าต้องการความคิดและข้อเสนอท่ีหลากหลาย  เพื่อน ามาผสมผสานและวิเคราะห์  เลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ข้าพเจ้าจะไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นส าคัญ  หรือจ ากัดความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น และการท างานร่วมกับคนจ านวนมาก  ข้าพเจ้าจะรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อื่น ท้ังเพื่อนร่วมงานและนักเรียน  โดยจะพิจารณาด้วยเหตุผล  ความเป็นไปได้  ตามหลักการและ
การปฏิบัติ  ฉะนั้นถ้าความคิดเห็นของบุคคลอื่นมีความเหมาะสม  และมีความเป็นไปได้สูงในการ
น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  ข้าพเจ้าจะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลคนนั้นและใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
        3.4 การด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสม  กับสถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ 
 ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นข้าราชการครู ซึ่งได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างข้าราชการท่ีดี  เช่น 

  1) ในต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุฝึก 
ครุภัณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ไม่
กระท าการใดอันจะพยายามหลีกเล่ียงหรือ แสวงหาช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติงานอย่าง
สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่มุ่งหวัง หรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ เพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น หลีกเล่ียง
การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีตามกฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียม ไม่ว่าจะ
เป็นเงิน หรือทรัพย์สินอื่น ไม่กระท าการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความดี ความชอบ หรือต าแหน่งโดยมิ
ชอบ ซึ่งในการปฏิบัติงานมาตลอดระยะเวลาการรับราชการครู มีท้ังประสบความส าเร็จในผลงานจน 
ได้รับรางวัลค าช่ืนชม หรือแม้แต่ประสบปัญหา อุปสรรคข้อผิดพลาด ค าติเตียนมีบ้างท่ีเสียก าลังใจเกิด
ความ ท้อแท้  แต่ไม่เคยท้อถอย ข้าพเจ้าได้น าข้อผิดพลาด ค าติเตียนเหล่านั้นมาปรับปรุงการท างาน
เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังในการท างานมากยิ่งขึ้นแต่ก็
ค านึงถึงระยะเวลาท่ีก าหนด   ในด้านการบริหารงานบุคคลในแผนกวิชาข้าพเจ้าจะยึดหลักการมีส่วน
ร่วม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในแผนกวิชาทุกๆด้าน ข้าพเจ้าชอบศึกษาหรือปฏิบัติ
ตามแบบอย่างเพื่อนร่วมวิชาชีพท่ีประสบความส าเร็จในหน้าท่ี การงาน  ข้าพเจ้าจะศึกษา วิเคราะห์ 
การท างาน และพฤติกรรม ในด้านดีน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานของข้าพเจ้าเอง  
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2) ในต าแหน่งหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารเทศ มีหน้าท่ีตามระเบียบฯ ข้อ 25 เพื่อให้การ

ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จึงแบ่งกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วยกลุ่ม
งานต่างๆ ดังนี้ 

     (1) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ี ประสานงานและความร่วมมือเกี่ยวกับ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงาน
ผู้ปฏิบัติงานตามล าดับข้ันตอน ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของทางสถานศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           (2) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จะเก็บรักษา จัดท าและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
นักเรียน  นักศึกษา สถานประกอบการตลาดแรงงานบุคลากร งบประมาณครุภัณฑ์  อาคารสถานท่ี  
แผนการเรียน  และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและ
งานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและประกอบอาชีพ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา  ให้
สามารถเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอื่น รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก ากับ ควบคุม  
ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด าเนินการเกี่ยวกับ
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  (3) กลุ่มงานซ่อมบ ารุงคอมพิว เตอร์และบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ี จัดหา ซ่อมบ ารุงแก้ไข  คอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

3) ในต าแหน่งของหัวหน้าครอบครัว ข้าพเจ้ายึดหลักการด ารงชีวิตแบบพอเพียงในการ
ครองตน ตามความเหมาะสมท้ังฐานะทางสังคม ทางการเงินมีการวางแผนอย่างรอบครอบและใน
ฐานะบุตรท่ีดีของบิดามารดาได้ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม โดยยึดมั่นใน
ประเพณี และวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัด ไม่เคยกระท าความเส่ือมเสียต่อศีลธรรมอันดีของไทย เป็น
ผู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  

 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเพื่อนครูและนักเรียน นักศึกษา โดยเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา  วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น การรักษาระเบียบวินัย
ของสังคมและทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ และเต็ม
ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความสามัคคี และตรงต่อเวลา ท างานท่ีได้รับมอบหมาย
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จนส าเร็จ เป็นผู้ท่ีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท้ังทางด้านวิชาการและงานท่ีรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ผู้ร่วมงานและศิษย์ เรื่อง ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ และประเทศชาติ แต่งกาย
เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย ไม่มั่วสุมการพนันและส่ิงเสพติด ให้ความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน
นักศึกษา ให้ค าแนะน า มีการแสดงออก ประพฤติปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพท่ัวไป การแต่งกาย กิริยา 
วาจา จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอท าให้นักเรียนนักศึกษา เล่ือมใสศรัทธาและ
ถือเป็นแบบ  

3.5 การประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม 
การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม โดยการจัดการรายได้อย่างเหมาะสมเพียงพอกับการใช้

จ่าย ได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวโดยมอบให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เรื่องนี้และเงินอีกส่วนหนึ่งส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเงินเก็บออมของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้มีการดูแล บ ารุงรักษา  เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในท่ี
ท างานหรือส่ิงของเครื่องใช้ในครอบครัวเสียหายจะต้องได้รับ การซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ไม่ไปหาซื้อใหม่  เลือกซื้อของใช้ของกินท่ีมีราคาพอเหมาะกับฐานะ ไม่ฟุุมเฟือยใช้ส่ิงของท่ีแพงเกินไป  
เมื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว ก็ต้องประหยัดใช้จ่ายไม่ให้เกินฐานะ  ต้องเลือกซื้อท่ีมีราคา
พอเหมาะกับฐานะ เป็นผู้ด ารงชีวิตด้วยความรอบคอบ และยึดแนวทางตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครอบครัว 
รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย รู้จักเก็บออม พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ 
 4 .ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ   
 4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี  สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่าง
สร้างสรรค ์
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าท่ี ครูผู้สอนและหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความขยัน
วิริยะอุตสาหะ ต้ังใจมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนอย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ จัดท า
แผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3D ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบทุกรายวิชา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   และข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษเป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับช้ัน
ปวส.1 และ ปวส.2 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในกิจกรรมอื่น ๆ อีกตามโครงการต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้
อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบท้ังในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ  เพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพและร่วม
สนับสนุนกิจกรรมโครงการของวิทยาลัย 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู  ด้วยการให้เกียรติและรักษา

ความสามัคคีตลอดจนช่ือเสียงของหมู่คณะ  โดยการประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต  
ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีการสอนตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ค าแนะน าแก่ศิษย์และ
ผู้ปกครอง ศึกษาค้นคว้าเพื่อน าประสบการณ์ใหม่ๆ คิดค้นนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ร่วมกับผู้เรียน 
พัฒนานักเรียนนักศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือเป็นคนเก่ง คนดี มีปัญญา และเรียนรู้อย่าง
มีความสุข ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อยและเท่ียงธรรม  ไม่เอารัดเอาเปรียบ อุตสาหะ
และเอาใจใส่ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองโดยมิชอบ  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครูโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันครู และมีใบประกอบ
วิชาชีพครู เป็นต้น  เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ได้แก่ 
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ท่ี
องค์การหรือหน่วยงาน จัดขึ้น เช่น การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  การประชุม การอบรม 
สัมมนา  ฯลฯ 
            4.2 การศึกษา  ค้นคว้าริเร่ิมสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ  มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ 
 ตลอดระยะเวลาการรับราชการเป็นครู ข้าพเจ้าได้ยึดหลักส าคัญในการพัฒนางานใน
วิชาชีพอยู่ตลอดเวลา  นั่นก็คือ  “ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังในด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ”  โดยข้าพเจ้า
มีอุดมการณ์  มีความต้ังใจ  มุ่งมั่น  ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มก าลังความรู้  
ความสามารถได้ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากต าราและศึกษาติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ปรับปรุงงาน และสามารถหาหลักการ  แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มี
ความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แล้วยังน าความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้
ข้าราชการผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วยเช่น การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การท าส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน เช่น เอกสารประกอบการสอนในเนื้อหาการเรียนวิชาท่ีสอน และได้มีการ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการ
จัดท าวิจัยในช้ันเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอจนได้รับยกย่องเป็นตัวอย่างท่ีดี 
นอกจากขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ท่ีศึกษามาแล้ว ยังน าความรู้ไป
ปรับปรุงพัฒนางานจนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ หรือภารกิจของหน่วยงานด้วย  ท้ังมีการค้นคว้า ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพ สนใจใฝุหาความรู้อยู่เสมอ รักการอ่านเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
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       4.3 การมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ 
 ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้น าทางวิชาการว่าต้องเป็นผู้น าการเรียนรู้ของ
นักเรียน จึงต้องมีความรอบรู้ท้ังเนื้อหาสาระทางวิชาการและเทคนิควิธีสอน  จะต้องท างานร่วมกับ
เพื่อนครูในการเสริมสร้างทักษะท่ีเข้มแข็งให้แก่ครู ร่วมกันเก็บข้อมูล วิเคราะห์และใช้ข้อมูล  เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการจะต้องมีความสามารถในการระดมทุกฝุายต้ังแต่นักเรียน  ครู 
ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน ให้เข้ามาร่วมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดย
จะต้องมีทักษะด้านภาวะผู้น า มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้อ านาจหน้าท่ีในการก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาอย่างชาญฉลาดและเกิดผลส าเร็จ ผลงานท่ีข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมท างาน คือ 

1) ท าหน้าท่ีคณะกรรมการตัดสินการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2559 

2) ท าหน้าท่ีคณะกรรมการตัดสินและให้คะแนนประเภทท่ี ๑๐ ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันนออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 
2559 

3) ท าหน้าท่ีคณะกรรมการฝุานตัดสินภาคสนามการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย การแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560 

4) ท าหน้าท่ีคณะกรรมการตัดสินและให้คะแนนประเภทท่ี ๑๐ ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว “ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ พุทธศักราช 2560 ระหว่าววันท่ี 4-7 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

5) ท าหน้ท่ีคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อก าหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐาน การ
ตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 16-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ีระยอง จังหวัดระยอง 

6) ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบการ
บริหารจัดการการอาชีวศึกษา (RMS2012) ประจ าปี 2560 วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560                     
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

7) ท าหน้าท่ีคณะกรรมการตัดสินและให้คะแนนประเภทท่ี ๑๐ ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันนออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ระหว่างวันท่ี 5-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ีระยอง จังหวัดระยอง 
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8) ท าหน้าท่ีคณะกรรมการตัดสินและให้คะแนนประเภทท่ี ๑๐ ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม

ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

9) ท าหน้ท่ีคณะกรรมการด าเนินการจัดท า ข้อก าหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐาน การ
ตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
       4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีโอกาส
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สถานประกอบการ สถานศึกษา อยู่เสมอ จึงต้องปฏิบัติตน
ให้เหมาะสม ท้ังด้านบุคลิกภาพ กิริยาวาจา เพื่อความสัมพันธ์ของหน่วยงานภายนอก ชุมชน ท่ีมีต่อ
วิทยาลัยฯ  ด้วยดีเสมอมา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางสถานศึกษาก าหนด  เช่น กิจกรรมวันครู  
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
ชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์   หรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนดขึ้นข้าพเจ้าร่วมท างานทุกปี คือ การเข้าร่วมจัดหรือแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโครงการ
การท่ีข้าพเจ้าคิดว่าเป็นกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีเป็นท่ียอมรับของสังคม ท่ีได้เห็นถึงศักยภาพและความสามรถของชาว
อาชีวศึกษาในการน าเสนอผลงานอันเกิดจากความสร้างสรรค์ และข้าพเจ้าร่วมรณรงค์เสริมสร้างให้
ผู้ร่วมงานและลูกศิษย์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มาโดยตลอด ข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาช่ือเสียงปกปูองศักด์ิศรี
แห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่เคยท าให้องค์กรวิชาชีพเส่ือมเสีย ด้วยการประพฤติด้านกาย 
วาจา ใจ อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดี เป็นผู้ท่ีรักและศรัทธาในวิชาชีพ เอาใจใส่ มุ่งมั่นถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน รักษาช่ือเสียงและปกปูองศักด์ิศรี
แห่งวิชาชีพโดยการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่ท าผิดกฎหมาย ปฏิบัติตนตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
       4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  

ข้าพเจ้าได้รณรงค์และเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดี  แก่นักเรียนนักศึกษา ชุมชนและสังคม   
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการรณรงค์ และสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับนักเรียนนักศึกษา 
ชุมชนและสังคม ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม และการ
อนุรักษ์พลังงาน รณรงค์ปูองกัน ยาเสพติด ให้นักเรียนนักศึก และชุมชนได้เห็นคุณค่า ความส าคัญ
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ของการจัดกิจกรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น  ข้าพเจ้าได้ท าการติดตามผลการเรียนและ
ความประพฤติของผู้เรียนท่ีอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ  โดยได้มีการติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครองในกรณีท่ีเกิดปัญหากับผู้เรียน  การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน  
และคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียนนักศึกษาเสมอมา โดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธาในวิชาชีพ มีความ
เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ชุมชนและหน่วยงานอื่น ส่วนของ
การจัดการเรียนการสอนนั้นข้าพเจ้าได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ต้ังใจอบรมส่ังสอนศิษย์ ให้เป็น
คนท่ีดีในอนาคตต่อไป โดยข้าพเจ้านั้นได้ด าเนินกิจกรรม โครงการท่ีเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ให้กับ ผู้เรียน ชุมชน ดังนี้ปฏิบัติงาน โครงการ Fix it center น าผู้เรียนออกโครงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 
และอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับชุมชนต่าง ๆ บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น 

จากกิจกรรมข้างต้นเป็นการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่ผู้เรียนต่อสังคม ท าให้ผู้เรียนได้
ใช้วิชาชีพท่ีศึกษาน ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่า เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียนถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีผู้เรียน ได้ท าความรู้จักกับคนในชุมชนต่าง ๆพบสภาพของโลกแห่ง
ความเป็นจริง ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มองเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และยังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ และทัศนคติท่ีดีของสังคมต่อนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมอีกด้วย 
 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ   
 5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง
หวังสิ่งตอบแทน  
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติการสอน  โดยการเอาใจใส่   การถ่ายทอดความรู้  และพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน

มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการส่งเสริม แนะน าแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา

วิชาความรู้ ได้ด้วยตนเอง และข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ รักษาช่ือเสียงปกปูองศักด์ิศรี

แห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยไม่เคยท าให้องค์กรเส่ือมเสีย ด้วยการประพฤติด้านกาย 

วาจา ใจ อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดี ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของข้าราชการครูเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา 

        5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ   เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ
อย่างสม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนและหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดย
ต้องมีการท างานร่วมกับบุคคลอื่น  มีการติดต่อประสานงาน ให้บริการต่างๆ กับบุคลากรทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน หรือนักเรียน ในบางครั้งนักเรียนหรือ
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ผู้ปกครองได้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือเดินทางมาปรึกษาเรื่องเรียน  ปัญหาส่วนตัว  ในเวลา
วันหยุดราชการ  ข้าพเจ้าก็ได้ให้ค าปรึกษา  ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจการเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ผู้เรียน โดยช่วยเหลือและให้บริการดังนี้ 

1) ข้าพเจ้าแสดงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน โดยข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาในการเป็นท่ีปรึกษาในการท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   

2) ข้าพเจ้าแสดงการเอาใจใส่ โดยข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในการเป็นครู
ท่ีปรึกษา วิชาโครงการ ในการสร้างช้ินงาน และการท าเล่มรายงานประกอบ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

3) โครงการโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 4) ให้บริการและประสานงานกับผู้ปกครองและนักเรียน โดยให้ค าแนะน าด้านการเรียน
ด้านพฤติกรรม การด ารงชีวิตในวัยรุ่น ให้มีคุณภาพและประสานงานกับผู้ปกครองเมื่อพบปัญหา
เกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อหาแนวทางในการปูองกัน ให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ตลอดจนการควบคุมดูแล
นักเรียน ให้รอดพ้นห่างไกลจากส่ิงเสพติดและภัยในสังคม   
            5) ครูที่ปรึกษา ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน การท างาน การดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนนักศึกษา ให้ค าแนะน าเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และจัดให้มีการจัดท าเก็บรวบรวม
ประวัติ ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาและรายงานผลการเรียนและพฤติกรรม
ของนักเรียนนักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ 
 5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่  
 ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทันต่อการเปล่ียนแปลง โดย
การศึกษา ค้นคว้า ขวนขวาย หมั่นหาความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แล้วยังน าความรู้ไป
ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ข้าราชการผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วย เช่น การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การท าส่ือประกอบการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาการสอนในวิชาท่ีสอน ได้ประพฤติปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอจนได้รับยกย่องเป็นตัวอย่างท่ี
ดี นอกจากขวนขวายพัฒนาตนเอง ถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ท่ีศึกษามาแล้ว มีความสามารถน าความรู้
ไปปรับปรุงพัฒนางานจนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ หรือภารกิจของหน่วยงานด้วย มีความสามาถในการ
แก้ปัญหาต่างๆ มีปฏิภาณไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน รักและชอบท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน มีความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ 
แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความสามารถในการท างานท่ียากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี มีความ
พากเพียรในการท างาน จนปฏิบัติงานท่ีได้รับหมายมอบส าเร็จ 
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 5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน  พฤติกรรมตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ  

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ยึดหลักปฏิบัติงานตามขั้นตอน ตาม
สายงานสายการบังคับบัญชา  โดยข้าพเจ้าจะยึดความถูกต้องในหลักการเป็นส าคัญแต่ก็อาจจะมีการ
โอนอ่อน ผ่อนปรนบ้างในบางครั้งตามความเหมาะสม  และมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีประสบ
ความส าเร็จทุกครั้ง  และถ้าหากผลงานเกิดความผิดพลาด  ข้าพเจ้าก็น้อมรับความผิดพลาดนั้นด้วยดี
และยินดีท่ีจะปรับแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น พร้อมจะรับฟังค าติชม  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ
ของบุคคลอื่นเสมอ รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ  “ครูผู้สอน”  ข้าพเจ้าได้จัดท า
แผนการสอน  เพื่อวางแผนการสอนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพส่งผลต่อความรู้  ความสามารถของ
นักเรียนท่ีจะได้รับการถ่ายทอดวิชาไป  มีการจัดท าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ประเมินผลการสอน  
จัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปและในหน้าท่ีราชการอื่น ๆ  ข้าพเจ้าได้
รักษาคุณภาพในผลงานท่ีปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและรักษา
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอย่างดียิ่ง 

5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
ได้ปฏิบัติตนเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมตามกิจกรรมตาม

หลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด  การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนนักศึกษา การติดตามผลการ
เรียนและความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ  โดยได้มีการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีท่ีเกิดปัญหากับนักเรียนนักศึกษา  การรายงานผลการเรียนให้
ผู้ปกครองทราบและคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  และบริการเพื่อนร่วมงานใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้วยความเต็มใจ และบริการด้านวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา การบริการวิชาชีพ
ให้กับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาในการออกหน่วย
ให้บริการชุมชน เช่น โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  It Center) บริการซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น 
 
  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง 
  

                  (ลงช่ือ)………………….…………………….ผู้ขอรับการประเมิน 
                                         (นายสง่า   คูค า) 

                                  ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ. 1 
                    วันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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(ลงช่ือ) ว่าท่ีร้อยตรี………………………..………………ผู้รับรอง 
                   (ชาติชาย    ตลุนจันทร์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
                          วันท่ี ......... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
                                                          ผู้บังคับบัญชา 

 
 

 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับรอง 
(...............................................) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
วันท่ี .........เดือน ..................... พ.ศ. ............. 

                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพื้นท่ีการศึกษา/ส านักงาน กศน. 


	1 ปก ก.ค.ศ.2
	2 คำนำ2
	3 สารบัญ2
	4 แบบรายงาน ก.ค.ศ.2

