แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2564
หน่วยงานต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
…………………………………………………….
ชื่อ – นามสกุล นางกวิสรา ศรีมูล
วัน/ เดือน/ ปีเกิด วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2517 อายุ 47 ปี
วุฒิการศึกษา ศษ.ม วิชาเอก การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
ชื่อสถานศึกษา/ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
ที่ตั้ง 185 หมู่ที่ 5 ตาบลจอมจันทร์ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 082-8908663
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 22 ปี
สรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เด่นที่สุด โดยแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมที่ได้รับการยกย่องซึ่งปรากฏหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ (ไม่เกิน 8 บรรทัด)
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยึดระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย
และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นาในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บั งคับบั ญชา อย่างเคร่ งครัด อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ
มีความตั้งใจ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการบริหารโรงเรียน
ให้เกิดประสิ ทธิภาพเป็น ที่ยอมรั บของทุกฝ่าย และช่วยเหลือบุคลากรด้านต่างๆ เสี ยสละ แรงกาย แรงใจ
แรงทรั พ ย์ จนได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ เ ป็ น คณะท างานในหลากหลายหน้ าที่ บริ ห ารงานด้ ว ยความทุ่ ม เท
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน จนประสบผลสาเร็จดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ได้รับในระดับต่าง ๆ เป็นต้น
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แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2564
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
…………………………………………………….
ตอนที่ 1 ประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
1. ชื่อ นางกวิสรา
นามสกุล ศรีมูล
2. เกิดวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2517 อายุ 47 ปี
3. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ที่ 5 ตาบล จอมจันทร์ อาเภอเวียงสา จังหวัด น่าน
รหัสไปรษณีย์ 55110 โทรศัพท์ 082-8908663
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 45 หมู่ที่ 17 ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัด น่าน
รหัสไปรษณีย์ 55110 โทรศัพท์ 082-8908663
5. ผู้ได้รับการคัดเลือกมี
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
เลขที่ 5 9 3 2 0 6 8 0 7 2 9 1 6 7
 หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
6. วุฒิการศึกษา
วุฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ชีววิทยา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา

3 5 6 0 2 0 0 3 0 4 2 1 6
ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา
2536
2540
2551

สถาบันการศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม
สถาบันราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

7. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)
ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2541 (นับถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564)
รวม 22 ปี 5 เดือน 4 วัน
ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา (นับถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564) ตั้งแต่วันที่ 22 เดือน
มีนาคม 2553 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 11 เดือน 24 วัน
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8. ประวัติหน้าที่การงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดารง
ตาแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่ง
วัน เดือน ปี
12 ตุลาคม 2541
1 เมษายน 2544
1 พฤษภาคม
2546
1 เมษายน 2547

ตาแหน่ง
อาจารย์ 1 ระดับ
อาจารย์ 1 ระดับ 4
อาจารย์ 1 ระดับ 4

24 ธันวาคม 2547

ครู

1 พฤศจิกายน
2551
22 มีนาคม 2553

ครูชานาญการ

อาจารย์ 1 ระดับ 5

ผู้อานวยการชานาญการ

28 กุมภาพันธ์
2554
19 มิถุนายน
2556
12 ตุลาคม 2561

ผู้อานวยการชานาญการ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

ปัจจุบัน

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

สถานที่ทางาน
โรงเรียนบ้านสว้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านสว้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง อาเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง อาเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง อาเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง อาเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านน้าแพะ อาเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง อาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง อาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน อาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน อาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
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ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 9 ข้อ และข้อใดข้อหนึ่งใน 9 ข้อที่เด่นชัดที่สุด ที่ส่งผล
ให้ ป รากฏเป็ น ที่ ย อมรั บ ของนั ก เรี ย น ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ป กครองและชุ ม ชน และเป็ น ผลของการอุ ทิ ศ ตน
เพื่อประโยชน์ แก่วิชาชีพอย่างสูง ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง ให้เห็ น
ร่องรอยการปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว
ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทั้ง 9 ข้อ
หมวดที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนดังนี้
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เคารพและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และยังได้
กาชั บ และมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ใ ต้บั ง คั บ บั ญ ชาถื อปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยได้ มีก ารน าระบบควบคุ ม ภายในและ
ตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงาน พร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตน ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคคลโดยทั่วไปอย่างสม่าเสมอ และยังได้นาแนวทาง นโยบาย หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจ และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการเป็นผู้มี
วินัยในตัวเอง จะสังเกตได้จากการนัดเวลาประชุม หรือการติดตามงานตามแผนกากับติดตามงานต่างๆ เป็นต้น
ข้าพเจ้ารักษา และเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการการรู้จักและ
การปฏิ บั ติต นตามระเบี ย บกฎหมายที่ก าหนดไว้ โ ดยการศึ กษาและการเตื อ นสติ ตนเองและผู้ ร่ ว มงานให้
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎหมายที่กาหนด โดยการนิเทศ ตรวจสอบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ ได้ปฏิบัติ
ตนเองกั บ ผู้ อื่ น โดยร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มแก้ ปั ญ หา และบริ ห ารงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ในงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการอานวยการ ควบคุม กากับและคอยติดตามงาน ทั้งในรูปแบบการประชุม
สอบถาม สัมภาษณ์ และนิเทศติดตามในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ และมีความตั้งใจที่จะทางานในหน้าที่ให้ได้รับ
ความสาเร็จ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความอดทนไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น ข้าพเจ้ายึดหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน บริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารจัดการที่มีการวางแผน โดยมุ่งพิจารณากาหนดทิศทาง
ระยะเวลา วิ ธีป ฏิบั ติที่มี ความชัดเจนในเชิง รุ ก มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานครอบคลุ ม และบรรลุ
เป้ าหมายที่มีทิศทางชัดเจน เน้ น วิธีการทางานให้ส าเร็ จ กล้ าแข่งขัน แสวงหาความก้าวหน้าและรู้เท่าทัน
สถานการณ์ อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงผู้บริหารที่ดีต้องมีความเป็นมือ
อาชีพ ต้องคิดค้นและสร้างสรรค์วิธีการบริหารที่มีทิศทางชัดเจน มีกรอบของการปฏิบัติ ที่สามารถทาได้จริง
และเหมาะสมกับระยะเวลาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ นอกจากหลักการดังกล่าวข้าพเจ้ายังนาเอาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ที่สาคัญ เช่น หลักพรหมวิหาร 4 หลักอิทธิบาท 4 หลักโยนิโสมนัสสิการ นามายึดถือประพฤติ
ปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ มีเมตตาธรรมนาหลักการบริหารในการครองตน ครองคนและ
ครองงานมา เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้าพเจ้าประพฤติแ ละการปฏิ บัติ ตน เป็น แบบอย่างที่ดีแก่ ผู้เ รีย น คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การใช้ว าจา กิริ ย าที่เ หมาะสมกับ ความเป็ น ครู แ ละผู้บ ร ิห ารสถานศึกษา ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
แนวปฏิบัติรวมทั้งศึกษาค้นคว้า สืบค้นแสวงหาข้อมูล เก็บรวบรวมข่าวสารในการพัฒนาตนเองและนาข้อมูล
จากการศึกษาค้นคว้า มาใช้ประกอบในการให้คาปรึกษา แนะนาส่งเสริม แก้ปัญหาในสถานศึกษา รับฟัง ความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ

4
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนดังนี้
ข้าพเจ้ารักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
และความต้องการของท้องถิ่นเป็นอย่างดี และได้นาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีปฏิภาณ ไหวพริบในการบริหารงาน ข้าพเจ้าศึกษา ค้นคว้า หาความรู้
อยู่เสนอ โดยการติดตามข่าวสาร นโยบาย ทิศทางของการจัดการศึกษาในยุค 4.0 และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ นาความรู้มาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้รับความสาเร็จ
มีความสนใจและเอาใจใส่ ติดตามงานที่มอบหมายให้เพื่อนร่วมงานไปปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานในหน้าที่
ของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการบริหาร
โรงเรียนเป็นอย่างดี และช่วยเหลือบุคลากรด้านต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะทางานในหลากหลาย
หน้าที่ และตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน ได้ใช้ความรู้
ความสามารถบริหารงานท่ามกลางข้อจากัดหลาย ๆ ด้านแต่ก็ไม่ย่อท้อ มุ่งมั่นทุ่มเท ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลงานที่โดดเด่น
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อรางวัล/ผลงาน
รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเงิน
ปีการศึกษา 2561
เกียรติบัตร ผู้ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐาน
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินแนวใหม่
เกียรติบัตร วิทยากรพี่เลี้ยง ในการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ปี 2563 รุ่นที่ 1 /2563
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา
รางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ปี 2564

หน่วยงานที่ออกให้
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สสส.
สานักงานเขตพี้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1

เกียรติบัตร เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น
ระดับเงิน ปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร ผู้ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
มาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
ประเมินแนวใหม่ จาก สพฐ.

เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา
2562 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

เกียรติบัตร วิทยากรพี่เลี้ยง ในการพัฒนาตามหลักสูตร 6
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดารง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา ปี 2563 รุ่นที่ 1 /2563
จาก สพฐ.
ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย คือร่วมคิด ร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ ร่วมยินดีในผลสาเร็จของงาน ในการบริหารและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี นั ก เรี ย น 65 คน ครู ต าม จ.18 จ านวน 4 คน
ครูอัตราจ้าง โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษา จานวน 3 คน การบริหารงานท่ามกลางข้อจากัดหลายๆ ด้าน
ข้าพเจ้าต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถมาใช้ในการบริหารจัดการ และสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ประสบ
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ผลสาเร็จ ทั้งผลงานด้านครูผู้สอน ด้านสถานศึกษาและด้านนักเรียนดังนี้
ครูได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
ที่
ชื่อรางวัล/ผลงาน
1 นางสาวนันทิยา อิ่นทา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
2 นางนิพาพร มะลิจันทร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศึกษา 2561
3 นางชไมพร ทิพวงษ์ จันทร์ ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข
ประจาปีการศึกษา 2563
4 นางสาวภัทรวดี สิทธิมงคล ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข
ประจาปีการศึกษา 2563
5 นางสาวศิริวิมล อภิวัน ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
6 นางสาวจีรภรณ์ อภิวัน ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
7 นางสาวจีรภรณ์ อภิวัน ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
8 นางกวิสรา ศรีมูล ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันท่องอาขยานทานอง
เสนาะระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
9 นางสาวบุษกร ปัญญาทิพย์ ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
การใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

หน่วยงานที่ออกให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สสส.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สสส.
กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3
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4

สถานศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้
ชื่อรางวัล/ผลงาน
เกียรติบัตร เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน ปีการศึกษา
2561
เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ
O-NET และ NT สูงกว่าระดับประเทศ
เกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธี
อื่น ๆ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
เกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

5

เกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

6

เกียรติบัตร สถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2562
เกียรติบัตรสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม
ผูว้ ่าราชการจังหวัดน่าน

ที่
1
2
3

7
8

เกียรติบัตร เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน
ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานที่ออกให้
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สสส.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สพป.น่าน เขต 1

8

เกียรติบัตร สถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

เกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เกียรติบัตรสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การจัดทาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

9

เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม

เกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนดังนี้
1. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตน โดยมุ่งหวังให้ศิษย์และหรือผู้รับบริการได้รับ การพัฒนาให้เป็นคนดี
มีความสามารถตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
2. ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการเต็มกาลังความสามารถและเสมอภาคด้วยความ
เมตตากรุณา
3. จัดสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ ได้ด้วยตนเอง
4. ให้โอกาสแก่ศิษย์และผู้รับบริการได้ร่วมวางแผนการเรียนรู้การปฏิบัติงานและเลือกวิธีการที่
เหมาะสม กับตนเอง
5. รับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย ให้ขวัญและกาลังใจเสริมสร้างความ ภาคภูมิใจให้ศิษย์และ
หรือผู้รับบริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร
6. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้โอกาสแก่ศิษย์ และผู้รับบริการที่มีผลงานดีเด่นได้เสนอต่อสาธารณชน
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7. ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก
8. ส่งเสริม แนะนา แนะแนวทางสาหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
ข้าพเจ้าได้บริหารงานด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิ ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตน โดยมุ่งหวังให้ศิษย์และหรือผู้รับบริการได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล ประสบความสาเร็จดังนี้
ผลงานที่โดดเด่น นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบันต่างๆ ต่อไปนี้
ที่
1

2

3

4

5

6

7

ชื่อรางวัล/ผลงาน
เด็กหญิงทิตานัน ทุ่งปราบ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา
2561
เด็กหญิงณัชชาวีย์ มุดแก้ว เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทอง วิ่ง 5× 80 เมตร
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง การแข่งขันกรีฑานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เด็กชายทินภัทร ถันลานันท์ และแด็กชายวรากรณ์ รู้หลัก ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
เด็กหญิงอุษามณี จันทร์สูง เด็กหญิงกัญญาพัชร ตันต่อมแก้ว
เด็กหญิงนลิน มินออน เด็กชายปฎิพล มีสี เด็กชายณภัทร ของเมืองพวน
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
เด็กชายวีรวัฒน์ สมภารวงศ์ เย็นใจมาและเด็กหญิงญาณิดา จันต๊ะ ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
เด็กชายวราวุธ เย็นใจมาและเด็กหญิงลภัสลดา ใจรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
เด็กหญิงบุณยาพร เย็นใจมา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

หน่วยงานที่ออกให้
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.น่าน เขต 1

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3
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ที่
8

9

10

11
12

ชื่อรางวัล/ผลงาน
เด็กหญิงขวัญชนก ธิชวัญ รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะระดับชั้น
ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
เด็กหญิงวิชุดา ด้วงใหญ่ และเด็กชายพิรัช เทียมธรรม ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม ระดับชั้น
ป.1-3
เด็กหญิงชยุดา พรมฟัก ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6
เด็กหญิงศศิกานต์ พนมเพิ่มสมบัติ และเด็กชายสถิระ ด้วงใหญ่
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวด
มารยาทไทย ระดับประถมศึกษา
เด็กชายนาธัน ถานันตา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษา

หน่วยงานที่ออกให้
กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

เด็กหญิงทิตานัน ทุ่งปราบ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ
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เด็กหญิงณัชชาวีย์ มุดแก้ว เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทอง
วิ่ง 5× 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง การแข่งขันกรีฑา
นักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

เด็กชายทินภัทร ถันลานันท์ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ระดับชัน้ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

เด็กชายวรากรณ์ รู้หลัก ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69

เด็กหญิงลภัสลดา ใจรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69
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เด็กชายวราวุธ เย็นใจมา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69

เด็กหญิงชยุดา พรมฟัก ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงบุณยาพร เย็นใจมา ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69

เด็กหญิงขวัญชนก ธิชวัญ รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับชัน้ .4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
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เด็กหญิงชยุดา พรมฟัก ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กหญิงวิชุดา ด้วงใหญ่ ได้รบั เกียรติบัตรรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม
ระดับชัน้ ป.1-3

เด็กหญิงชยุดา พรมฟัก ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กชายนาธัน ถานันตา ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่
ระดับชัน้ ประถมศึกษา

หมวดที่ 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนดังนี้
1. เสียสละ เอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพประสบอันตรายหรือได้รับ
ความเดือดร้อน
2. ยกย่องเชิดชูผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่ประสบผลสาเร็จในการประกอบวิชาชีพ
3. ร่วมใจ และผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษาด้วยความรักความสามัคคี
4. เป็นผู้นาในการพัฒนา
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ผลงานที่โดดเด่น
ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง
ดังจะเห็นได้จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชนทุกครั้งที่มีโอกาส ตลอดถึงร่วมกิจกรรม
ของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ และยังได้นาความรู้ ประสบการณ์มาเสนอแนะต่อการ
ปฏิบัติงานของทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสาคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานทุกคนอย่างดียิ่ง
การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน ข้าพเจ้ายึดหลักคุณธรรม
โดยมีการเคารพยกย่องให้เกียรติ ผู้ร่วมงาน ใช้หลักพรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 หลักโยนิโสมนัสสิการ
ปฏิบัติงานด้วยความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีน้าใจ สุภาพกับทุกคน ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม เชิงวิชาการหรืองานอื่นๆ ด้วยตระหนักว่าบุคลากรในโรงเรียนนับเป็นปัจจัย
และองค์ประกอบสาคัญยิ่งที่จะเป็น ตัวขับเคลื่อนให้งานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ข้าพเจ้าได้บริหาร
จัดการงานบุคลากรในโรงเรียนโดยส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามระเบียบวินัย จรรยามารยาท วิชาชีพครู ประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ชี้แจงทาความเข้าใจในวินัยจรรยาบรรณครู จัดหาเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบ วินัย
จรรยาบรรณครูให้คณะครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมยกย่องชมเชยครูผู้ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ประพฤติ
ตนเองเป็นแบบอย่างแก่ครูและนักเรียน สร้างขวัญกาลังใจ ยกย่องให้เกียรติตามโอกาสอันควร เช่น การแสดง
ความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสอันควร การพิจารณาความดีความชอบประจาปี โดยยึด
หลักความยุติธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีเป็นกันเองกันทุกคน ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
เช่น การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ คณะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือและ
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการแบ่งปัน
ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความอนุเคราะห์กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามแต่โอกาสจะอานวย ข้าพเจ้า
แสดงออกถึงความมีน้าใจต่อผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานมาโดย
ตลอด ซึ่งเห็นได้จากหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานต่างๆ ข้าพเจ้าเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ผลงานที่โดดเด่น

3

รายการ
คณะกรรมการประเมินผลงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเลื่อน
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย ข้าราชการครูที่ขอเลื่อน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
หนังสือขอบคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว จังหวัดพะเยา

4

หนังสือขอบคุณโรงเรียนบ้านเชียงของ จังหวัดน่าน

5

หนังสือขอบคุณโรงเรียนบ้านไตรธารวิทยา จังหวัดน่าน

6

หนังสือขอบคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง จังหวัดน่าน

ที่
1
2

ร่องรอย/หลักฐาน
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล
จอมจันทร์ ที่ 451/2562
หนังสือที่ ศพด.ทต.เวียงสา/ว019
หนังสือที่ ศธ 04096.123/169
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2562
หนังสือที่ ศธ 04080.119/165
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563
หนังสือที่ ศธ 04080.055/121
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
หนังสือที่ ศธ 04080.114/117
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

16
หมวดที่ 5 จรรยาบรรณต่อสังคม
ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษา ผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนดังนี้
ข้าพเจ้า พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้าพเจ้าเป็นผู้มีน้าใจ เสียสละ รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ทาให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และประสบความสาเร็จ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ แนะนาให้คาปรึกษาแก่เพื่อนครู ให้ความช่วยเหลือด้าน แรงกาย
แรงใจ ตลอดจนทุนทรัพย์ ตามโอกาสและความเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งให้คาปรึกษา
แนะแนวทางวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะเป็นผู้เสียสละกาลังกาย กาลังทรัพย์ อุทิศเวลาเพื่อพัฒนางานให้กับชุมชนและสังคมนอกเหนือเวลา
งาน ในหน้าที่ โดยไม่หวังสิ่งตอบ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะทางานระดับต่างๆ ดังนี้
ผลงานที่โดดเด่น
ที่
1

2

3

4
5
6

รายการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นพี่เลี้ยง ในการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ปี 2563 รุ่นที่ 1 /2563
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตามคาสั่งที่ 262/2561
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทางานดาเนินการจัดทาพิธีพลีกรรมตักน้า
ศักดิ์สิทธิ์และพิธีทาน้าอภิเษก
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1

ร่องรอย/หลักฐาน
-เกียรติบัตรสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สาเนาคาสั่ง สพป.น่าน เขต 1 คาสั่งที่
15/2561
-สาเนาคาสั่ง สพป.น่าน เขต 1 คาสั่งที่
262/2561
-สาเนาประกาศสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือที่ ศธ 04080/ว 3978 ลงวันที่
8 ตุลาคม 2562
-หนังสือ ที่ ศธ 04080/ว4274 ลงวันที่
28 ตุลาคม 2562
-ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1

17
ที่
7

8

9
10
11

รายการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทาบัญชีรายละเอียด
และพิจารณาค่าคะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)
ได้รับแต่งตั้งเป็นจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจาปี
2563
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันกรีฑา
นักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทาบัญชีรายละเอียด
และพิจารณาค่าคะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู

ร่องรอย/หลักฐาน
-คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที่ 83/2563
-คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที่ 290/2563
-ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก
-ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1
-คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ 52/2564

ภาคผนวก

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ประมวลภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีความชานาญ
ในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถพัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเห็นผลได้ชัดเจน

28
จรรยาบรรณต่อตนเอง/จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้าพเจ้าได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้นวัตกรรม
ภายใต้เทคนิค STARICK ดังนี้

เทคนิค STARICK
S = Student ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
A = Attitude มีทัศนคติที่ดี
R = Results มุ่งผลสัมฤทธิ์
I = Information นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
C= Construction ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ
K = Knowledge องค์กรแห่งการเรียนรู้
การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาทั้ง
ระบบ

คุณปิติ ภิรมย์ภักดี จากบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา

ดารานักแสดง จากทีมสิงห์ออสตาร์ช่วย
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
สถานศึกษา

29
จรรยาบรรณต่อเพื่อนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ/จรรยาบรรณต่อสังคม
ร่วมงานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ

จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

30
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดาเนินการทางวินัย
หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นความสัตย์จริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
ลงชื่อ ......................................... เจ้าของประวัติ
(นางกวิสรา ศรีมูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
ข้าพเจ้า ............................................................ ตาแหน่ง .......................................................................
เกี่ยวข้องเป็น ........................................................ ขอรับรองว่า นางกวิสรา ศรีมูล
มีประวัติการทางานดังกล่าวข้างต้นจริง
ลงชื่อ .............................................................ผู้รับรอง
( ........................................................... )
ตาแหน่ง ............................................................................

หมายเหตุ โปรดแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสาเนา กพ.7 หรือ สมุดประวัติการ
เป็นครู เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

