แบบเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ประจาปี ๒๕๖๓

นายสมคิด ศรีธร
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
เอกสารฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อ ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจาปี ๒๕๖๓ โดยได้รวบรวมข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติ งานและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ศึกษานิเทศก์ ตามแบบฟอร์มที่คุรุสภากาหนด และ
เอกสารประกอบต่าง ๆ ได้แก่ สาเนา กพ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ สาเนาคาสั่งสาคัญที่
เกี่ยวข้อง เกียรติบัตรที่ได้รับการยกย่อง และภาพกิจกรรมการดาเนินงานและการพัฒนาผลงานต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นโยชน์ต่อคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี ๒๕๖๓

สมคิด ศรีธร
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สารบัญ
หัวข้อ/รายการ
แบบสรุปผลการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
ตอนที่ ๑ ประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง ๙ ข้อ และข้อใดข้อหนึ่งใน ๙ ข้อ ที่เด่นชัดที่สุด
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อสังคม
สาเนา กพ.๗ / ก.ค.ศ.๑๖
สาเนา ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
ภาคผนวก คาสั่งสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก เกียรติบัตรที่ได้รับการยกย่อง
ภาคผนวก การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

หน้า
๑
๒
๒
๔
๔
๖
๘
๑๕
๑๖
๑๙
๒๔
๒๕
๒๘
๓๐

-๑-

เอกสารหมายเลข 2
แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ....สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน......
------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล

นำยสมคิด ศรีธร

วัน / เดือน / ปีเกิด ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๑๓

ภาพถ่าย

อายุ

๔๙

ปี

ขนาด

1 นิ ้ว

วุฒิการศึกษา
ปริญญำตรี ครุศำสตรบัณฑิต สำขำ คอมพิวเตอร์ศึกษำ จำก สถำบันรำชภัฏสุรินทร์
ปริญญำโท ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรกำรศึกษำ จำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ปริญญำโท ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ จำก มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
ตาแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ตั้ง ๙๘/๑ ถ.ขุนลุมประพำส อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทร. ๐๕๓-๖๑๑๖๖๕
สังกัด สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑๖ ปี ๔ เดือน
สรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เด่นที่สุด โดยแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมที่ได้รับการยกย่องซึ่งปรากฏหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ (ไม่เกิน 8 บรรทัด)
ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีที่ได้รับกำรยกย่อง ได้แก่ กำรเข้ำร่วมอุปสมบทหมู่ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวำยเป็นพระ
รำชกุศลพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และได้น้อมนำพระรำชดำรัส “เข้ำใจ เข้ำถึง และ
พัฒนำ” มำบูรณำกำรสู่กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำจนได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (Obec Awards) ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม
เหรียญทองในระดับภำคเหนือ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน ปี ๒๕๕๖ และได้รับรำงวัลศึกษำนิเทศก์ดีเด่น
(Supervisor Awards) ระดับชำติ ประเภทพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน สพฐ. ปี ๒๕๕๗ และได้รับรำงวัลเครื่องหมำยเชิดชู
เกียรติ หนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๗ และได้ปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข จนได้รับบำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด และยังเป็นศึกษำนิเทศก์ดีเด่นผู้นำเสนอ
โครงกำรต้นแบบกำรเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนหลังจบชั้น ม.๓ ในระดับประเทศอีกด้วย

-๒-

เอกสารหมายเลข ๓

แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2563
สังกัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอนที่ 1
1. ชื่อ

ภาพถ่าย
1 นิ ้ว

ประวัติของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
นำยสมคิด

นำมสกุล

ขนาด

ศรีธร

2. เกิดวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ อำยุ ๔๙ ปี
3. ตำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ
สถำนที่ทำงำน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘/๑ ถนน ขุนลุมประพำส ตำบล จองคำ
อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ ๕๘๐๐๐
โทร ๐๕๓-๖๑๑๖๖๕
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๑๘/๓ ถนน ขุนลุมประพำส ซอย ๑ ตำบล จองคำ
อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ ๕๘๐๐๐
โทร ๐๙๓-๒๒๙๘๒๖๙
5. ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
√ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ประเภท ศึกษำนิเทศก์ เลขที่ ๖ ๓ ๓ ๔ ๔ ๖ ๕ ๑ ๓ ๒ ๙ ๒ ๙ ๘

√ หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ๓ ๔ ๑ ๙ ๙ ๐ ๐ ๖ ๒ ๔ ๒ ๕ ๕

6. วุฒิกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ
ครุศำสตรบัณฑิต
ครุศำสตรมหำบัณฑิต
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อสถำบัน
สถำบันรำชภัฏสุรินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี

7. เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น (ศึกษำนิเทศก์)
ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รวม ๑๖ ปี ๔ เดือน ๗ วัน

-๓8. ประวัติหน้ำที่กำรงำน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ/วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของกำรดำรง
ตำแหน่ง และสถำนที่ของแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕ อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
๘ มี.ค. ๒๕๔๗ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑
๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓ – ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๖ ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต ๒
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ – ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๒๑ มี.ค. ๒๕๕๗ – ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๘ ส.ค. ๒๕๕๙ – ๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๐
๔ มิ . ย. ๒๕๖๐ – ปั จ จุ บั น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ วิ ท ยฐานะ ช านาญการพิ เ ศษ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายหน้าที่ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
ตำแหน่ง
ระดับ/วิทยฐำนะ ช่วงเวลำที่ดำรงตำแหน่ง
รวมระยะเวลำ
๑. ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ชานาญการพิเศษ ๑๘ เมย.๖๑ – ปัจจุบัน

๒ ปี ๒ เดือน ๔ วัน

รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
๒. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ชานาญการพิเศษ ๑๐ ตค.๖๐ – ๘ มค.๖๒ ๑ ปี ๒ เดือน ๒๙ วัน

๓. ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ชานาญการพิเศษ ๑๐ ตค.๖๐ - ๒๐ ตค.๖๒ ๒ ปี ๑๐ วัน

๔. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ชานาญการพิเศษ ๑ กค. ๖๒ – ปัจจุบัน

๕. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและ ชานาญการพิเศษ ๒๑ ตค. ๖๒ – ปัจจุบัน

๑๑ เดือน ๒๒ วัน
๘ เดือน ๒ วัน

การประกันคุณภาพการศึกษา

/ ตอนที่ 2....

-๔ตอนที่ 2 ผลกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพทั้ง 9 ข้อ และข้อใดข้อหนึ่งใน 9 ข้อ ที่เด่นชัดที่สุด
ที่ส่งผลให้ปรำกฏเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงำน ผู้ปกครองและชุมชน และเป็นผลของกำรอุทิศตน
เพื่อประโยชน์แก่วิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงสูง ตลอดระยะเวลำของกำรปฏิบัติงำนพร้อมกับ
แนบหลักฐำนอ้ำงอิง ให้เห็นร่องรอยกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพดังกล่ำว
จรรยำบรรณต่อตนเอง
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้
ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยในตนเอง โดยการมาทางานตรงเวลาไม่เคยมาสาย ตั้งใจและมุ่งมั่น
ในการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่ทุกคน มีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ได้ศึกษาค้นคว้า แสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ ง ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยการใช้องค์ความรู้ที่
ได้มาคิดค้นหำวิธีกำรทำงำน กำรพัฒนำวิชำชีพและสำมำรถนำมำประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อผู้รับกำรนิเทศ โดยการสร้างและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานต่าง
ๆ ของตนเองให้เกิดความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ได้แก่ การจะทา
เว็บไซต์ในการบริหารจัดการงานในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาการศึกษา เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล เว็บไซต์ระบบการสารวจและคัดกรองนักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่
นักเรียนครอบครัวยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เว็บไซต์การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศเด็ ก ปฐมวั ย เว็ บ ไซต์ ง านประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ส อบ O-NET NT และ RT เว็ บ ไซต์
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของ
ข้าพเจ้า คือ www.sornorkid.com สาหรับใช้ในงานนิเทศออนไลน์ รวบรวมผลงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน และ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ และยังประพฤติตนเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ประหยัด อดออม ประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับสถานภาพสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดี ผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แนวคิด เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์อันนาไปสู่การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุม “สานพลังการศึกษาเพื่อการปฏิรูประเทศ” ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

-๕-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาศู่การยกระดับคุณภาพคนไทย ๔.๐ ณ
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ “สมศ. ก้าวไกล สู่ปีที่ ๑๙ และ
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค ๔.๐” ณ โรงแรมมิราเคล กทม.

วันที่ 16 – 17 กุมภำพันธ์ 2562 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำแนวใหม่ตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้กับผู้บริหำรและครูในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนภำยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ ณ ห้องประชุม สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 พฤษภำคม - 15 มิถุนำยน 2562 ดำเนินกำรออกนิเทศ ติดตำม ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
แนวใหม่ ณ โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง

-๖จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ
ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่า
ของตนเองและปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชน
รับรู้และชื่นชมร่วมกัน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย และเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการกับศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์เป็นประจาทุกปีที่มีการจัดกิจกรรม อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับ
การนิเทศ สร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนกับสมาชิกในองค์การ หรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่องใช้ศาสตร์และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ร่วมประชาสัมพันธ์งานของ
วิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ โดยได้ร่วมเป็นคณะทางาน
โครงการปรับกระบวนการคิดสร้างสังคมสุจริตของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิ ดชอบ และยั งเคยได้รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ อ านวยการหน่ว ยตรวจสอบภายในของส านั กงานศึ กษาธิ การจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีความรั บ ผิ ดชอบต่อวิช าชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิช าชีพ ประพฤติปฏิบัติตนเหมำะสมกับ
สถำนภำพ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และเป็นแบบอย่ำงที่ดี เลือกใช้หลักวิชาที่มั่นใจว่าถูกต้อง ได้ผลดีและ
สร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดผลดีแก่ ผู้รับการนิเทศอยู่เสมอ ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
โดยได้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข รำงวัลเชิดชูเกียรติ เสมำ
ป.ป.ส. ระดับทองและระดับเพชร เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โดยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานระบบการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
อีกด้วย และได้จัดกิจกรมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน เป็น คณะกรรมการจัด กิจรรมให้ครูได้
แสดงผลงานและกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย และเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT ระดับภูมิภาค ๑๐ เป็นต้น

วัน ที่ ๑๕ - ๑๖ กัน ยายน ๒๕๖๑ เป็ น ตัว แทนศึกษาธิการจังหวัด ในการเป็นประธานเปิดโครงการฝึ กอบรม
หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพข้าราชครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรม
อิมพีเรียลธารา รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน จัดโดยสานักงาน ป.ป.ส.ภาค ๑๕

-๗-

วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับทองและระดับเพชร ณ สถานศึกษาที่ส่งผลงาน
เข้าประกวดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
บ าเหน็ จ ความชอบกรณี พิ เ ศษในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า น
ยาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๑ ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๙๔/๒๕๖๓ เรื่องการเลื่อนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาประจ าปี เ พิ่ มเติ มเป็ น กรณีพิ เศษนอกเหนื อจากโควต้ าปกติส าหรับ เจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิ บัติง านด้ า น
ยาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๑ และได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์มงกุฎไทย ชั้นตรำ ทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และ ชั้นตรำ
ทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก (ท.ช.)

-๘จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร
๓. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ ทางการศึ ก ษา ต้ อ งรั ก เมตตา เอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก าลั ง ใจแก่ ศิ ษ ย์และ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
ข้าพเจ้ามีความรักและเมตตา มีความเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ที่ด้ อยโอกาสทาง
การศึกษาทุกช่วงวัยให้ได้รับโอกาสและสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพในจั งหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วม
จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเยาวชนแห่งชาติ และจัดกิจกรรมโครงการค่ายแกนนาเยาวชน
คนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยร่วมเป็น คณะอนุกรรมการ ดาเนินการคัดเลือก คัดสรร
นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเยาวชนแห่งชาติ
ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (แผนกประถมศึกษา) และงานวันเด็กแห่งชาติในทุกปี

วันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมโครงการค่ายแกนนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
ข้าพเจ้าติดตาม ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศเป็นรายบุ คคล ให้ได้พบความสาเร็จตามความถนัด ความสนใจ และ
ศักยภาพของแต่ละคน มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติหลากหลายให้ผู้รับการนิเทศใช้เป็นตัวอย่าง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ
เพื่อให้ผู้รับบริการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และให้การส่งเสริมให้มีการดาเนินการเพื่อปกป้อง และคุ้มครองตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

-๙-

วันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดำเนินกำรออกตรวจเยี่ยมเก็บขอมูลนักเรียนที่ขอทุนกำรศึกษำพระรำชทำน
โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ รุ่นที่ ๑๑ และ ๑๒ ภำยใต้ “มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำน สมเด็จพระบรมโอรสำธิ
รำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)”
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยทีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างเป็นกัลยำณมิตร ยกย่อง ชมเชย ให้ขวัญและกำลังใจ เสริมสร้ำงควำม
ภำคภูมิใจให้ผู้รับกำรนิเทศ ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับกำรนิเทศอย่ำงมีเหตุผล โดยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้กับครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในเรื่องการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ,
ไฮสโครป, และ สะเต็มศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนนาไปจัดการเรียนการสอนให้กั บนักเรียนให้เกิดทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม
และยังได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน ค่ำยแกนนำเยำวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ควำมดี
กิจกรรมโครงกำรปลูกป่ำร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนว
ทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ และ กิจกรรมโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) เป็นวิทยากรและคณะทางานอบรมโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมขยายผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้หลักสูตร “ตามรอยพ่อ” วิทยากรอบรมลูกเสือสารอง วิทยากรอบรมลูกเสือ
ไซเปอร์ และกิจกรรมอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้าน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในตามแนวชายแดนในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

วันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ฮ่องสอน และ วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๓ ประชุมจัดทำปฏิบัติกำร
ทบทวนแผนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมพิชชำพรเฮำส์ จ.แม่ฮ่องสอน

-๑๐-

วันที่ ๒๘-๓๐ เม.ย. ๖๑ จัดอบรมกำรจัดทำหลักสูตรและแผนกำรสอนระดับปฐมวัย และระหว่ำงวันที่ ๘-๙, ๑๕๑๖ มิ.ย. ๖๒ และ ๒๙-๓๐ มิย.๖๒ จัดอบรมกำรจัดเรียนกำรสอนแบบ Active learning, สะเต็มศึกษำ, ไฮสโครป ให้กับ
สถำนศึกษำในจังหวัด ณ ห้องประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และ โรงเรียนสวนหมอกคำ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๕-๒๗ ออกนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัย ณ สถำนศึกษำศึกษำต่ำง ๆ ที่เปิดรับเด็กปฐมวัย
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ดำเนินกำรเป็นคณะกรรมกำรประเมินผลงำนเพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้
โอกาสแก่ผู้รับบริการที่มีผลงานดีเด่นได้เสนอต่อสาธารณชน เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการนิเทศ และนาครูที่มี
ผลงานดีเด่นเข้าร่วมนาเสนอผลงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม องค์ความรู้ และผลงานวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การเด้นส์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส่งผลทาให้ครู
ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในระดับภาคเหนือ
๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ โดยการร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่
เพื่อบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(๒๕๕๙-๒๕๖๔) และร่วมทาบุญในกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ อยู่เป็นประจา

-๑๑-

วันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
ข้าพเจ้าไม่เคยกระทาตนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
และผู้ รั บ บริ การ แต่ได้ ให้ การส่งเสริมให้มีการดาเนินการเพื่อปกป้อง และคุ้มครองตามอนุสั ญญาว่ าด้วยสิทธิ เด็ก และได้
ดาเนินการเป็นผู้รับผิดชอบงานดาเนินงานในการวางแผนบริหารจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาทุกสักกัดในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนการเปิดเรียน ซึ่งได้ให้ความ
ช่วยเหลือแนะนาด้านมาตรการเผ้าระวังรั กษาความปลอดภัยและรักษาสุ ขภาพให้ กับนักเรียนและผู้ ที่เกี่ยวข้องก่ อนที่
สถานศึกษาจะมีการเปิดภาคเรียน โดยดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการป้องกันและเฝ้า
ระวังตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๒ และ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวกับเพื่อจัดทาแผนการดาเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันและเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COViD-19) ก่อนการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ของสถานทุกสังกัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-๑๒-

วันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดาเนินการต่อคณะผู้ตรวจราชการ
จากสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ และร่วมออกตรวจ ติดตามการดาเนินการในสถานศึกษาในสังกัดเอกชน การศึกษาพิเศษ
อาชีวศึกษา และ กศน. ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดาเนินการออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการป้องกันและ
เฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COViD-19) ของสถานศึกษาก่อนการเปิดภาค
เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ -๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เข้าร่ว มงานแข่งขัน
กีฬาขั้นพื้นฐาน “ร่มพระธาตุเกมส์ ๒๐๑๙” ครั้งที่ ๒
ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ (ข้อนี้เด่นชัดที่สุด)

-๑๓ข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคแก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ มีความตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตน โดยมุ่งหวังให้ศิษย์และหรือ
ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล โดยเป็น
คณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่คอยส่งเสริมด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน การศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรมอาชีพ และการจัดหางานให้ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้นแบบในระดับประเทศในการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงกำร learning coin เพื่อควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับนักเรียนและประชาชนทุกช่วงวัยที่ยากจนและขาดโอกาสให้ได้สิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
และได้นิเทศ ติดตาม ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการเต็มกาลังความสามารถและเสมอภาคด้วยความเมตตา
กรุณา จัดสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ได้แก่ แหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้จัดทาขึ้นเอง และโซเชียลมีเดีย และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อให้
โอกาสแก่ศิษย์และผู้รับบริการได้ เรียนรู้ วางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง และรับฟังความ
คิดเห็น ให้การชมเชยสร้างขวัญและกาลังใจเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ศิษย์และหรือผู้รับบริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้โอกาสแก่ศิษย์และผู้รับบริการที่มีผลงานดีเด่นได้เสนอต่อสาธารณชนมาโดยตลอด จนข้าพเจ้า
ได้รับการยกย่องให้เป็น ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (Obec Awards) ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม เหรียญทองในระดับภำคเหนือ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อกำรเรี ยนกำรสอน ปี ๒๕๕๖ และได้รับรำงวัลศึกษำนิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Awards)
ระดับชำติ ประเภทพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน สพฐ. ปี ๒๕๕๗ และได้รับรำงวัลเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ปี
๒๕๕๗
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มี
ได้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ ปี งปม. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

-๑๔วันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๒ ได้ร่วมเป็นผู้นำเสนอผลงำนกำรดำเนินงำนที่เป็นต้นแบบในระดับเทศบนเวที ร่วมกับ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในกำรประชุมกำรชี้แจง และพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ตรวจกำร
แผ่นดินและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโครงกำรเพิ่มทักษะอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนที่ไม่ได้เรียนหลังจบกำรศึกษำภำค
บังคับ ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กทม.

กำรประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่เพื่ อสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และทำกำรคลิกออฟเปิดกำรดำเนินงำนโครงกำรในวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมศำลำกลำงอำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1๙ – ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓ ได้เข้ำร่วมประชุมร่วมกับ UNECO ในโครงกำร learning coin เพื่อควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึก ษำ ณ ส ำนั กงำนกองทุน เพื่ อ ควำมเสมอภำคทำงกำรศึก ษำ กทม. และได้จัดประชุม ครู และนั ก เรี ย น
กลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแจก Tablet และอบรมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรให้ แก่ครู นักเรียน และ
ผู้ ปกครอง เพื่อขับ เคลื่ อนโครงกำรร่ ว มกัน ในวัน ที่ ๒๔-๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุมวิทยำลั ยชุมชน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

-๑๕ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยได้จัดแสดงประกวดและแสดงผลงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนในวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ
๘. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา พึ ง ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งสร้ า งสรรค์ โ ดยยึ ด มั่ น ในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ข้าพเจ้าได้เสียสละ เอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพประสบอันตรายหรือได้รับความ
เดือดร้อน ได้แก่ การร่วมทาบุญช่วยเหลืองานศพญาติของผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือในการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ผ่าห่ม เสื้อกัน
หนาวให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านผู้ยากไร้ และแบ่งปันสิ่งของน้าใจไว้ในตู้ปันบุญเป็นประจา เป็นต้น

ยกย่องเชิดชูผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่ประสบผลสาเร็จในการประกอบวิชาชีพ ในวันครูของทุกปี และร่วมใจและ
ผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษาด้วยความรักความสามัคคี ร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ โดยร่วมกิจกรรมโครงการนิเทศ
ร่วมเพื่อการศึกษา Coaching team และ โครงการ Team for Education ซึ่งเป็นการร่วมมือของศึกษานิเทศก์ ครู และ
บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ร่ว ม
ประกอบวิชาชีพเดียวกัน และร่วมกันดาเนินการกาหนดแผนงานกิจกรรมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนในโครงการเพิ่ม
ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาบังคับ ณ ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมบริจาคผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และอุปกรณ์การเรียนให้กับ
นักเรียนบ้านปางตอง ใน “กิจกรรมจิตสาธารณะ ทาความดี ด้วยหัวใจ”

-๑๖-

วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ Coaching team และ โครงการ
Team for Education ณ โรงแรมธนโชติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จรรยำบรรณต่อสังคม
๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา สิ่ ง แวดล้ อ ม รั ก ษาผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมและยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีในปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ได้แก่ การเข้าร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักรี วันปิ
ยะมหาราช เป็นต้น และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การจัดกิจกรรมการปลูกป่าทา
ดีเพื่อพ่อ เป็นคณะกรรมการโครงการค่ายแกนนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี จัดกิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นผู้นำในกำรร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำร วิชำชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมส่วนรวม และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้มีการปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

-๑๗เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และ พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่ หังและพระบรม
ราชชินี โดยเป็นตัวแทนของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ร่วมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน“ศธจ.แม่ฮ่องสอน ปลูกป่าร่วมใจทาดีเพื่อพ่อ”
โครงการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
ภาพการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทางเว็บไซต์เพื่อให้บริการทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการ
ดาเนินงาน ต่าง ๆ ของข้าพเจ้า นายสมคิด ศรีธร www.sornorkid.com

-๑๘-

-๑๙-๑๙-

เอกสาร กพ.๗ / กคศ.๑๖ ของ นายสมคิด ศรีธร

-๒๐-

-๒๑-

-๒๒-

-๒๓-

-๒๔ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ของ นายสมคิด ศรีธร

-๒๕ภาคผนวก คาสั่งสาคัญที่เกี่ยวข้อง

-๒๖-

-๒๗-

-๒๘ภาคผนวก เกียรติบัตรที่ได้รับการยกย่อง

-๒๙-

-๓๐ภาคผนวก ผลงานการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ นายสมคิด ศรีธร

www.sornorkid.com

