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ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ข้า พเจ้า นายศั ก ดิ์อ นั น ต์ อนั นตสุ ข ขอน าเสนอคุ ณ ลั กษณะด้า นคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของตนเองตามเกณฑ์ย่อยที่ 1-7 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. เกณฑ์ย่อยที่ 1 การมีวินัย
ข้าพเจ้า (1.1) ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กร และ (1.2) ปฏิบัติตาม
ตามขนบธรรมเนียมของสังคมไทยและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยได้รับโล่รางวัลคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทข้าราชการครู ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมถึง การสร้าง
คุณประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เมื่อ 16 มกราคม
2556 นอกจากนี้ ยัง (1.3) มีส่วนร่วมและ (1.4) เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่น ยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร และปฏิบัติตามตามขนบธรรมเนียมของสังคมไทยและเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สายครูผู้สอน
มัธยมศึ กษา ซึ่งมีบ ทบาทโดยตรงในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่น ให้ปฏิ บัติตาม (1.1) และ (1.2)
(ภาคผนวกหน้าที่ 5-6)
2. เกณฑ์ย่อยที่ 2 การมีความซื่อสัตย์ สุจริต
ข้าพเจ้า (2.1) ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (2.2) ปฏิบัติงานโดยไมมีผลประโยชนทับ
ซ้อน (2.3) รักษาผลประโยชนขององค์กร รวมทั้ง (2.4) เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ
(2.1), (2.2) และ (2.3) โดยเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ
จะดาเนิน งานด้ วยความโปร่ง ใส ค านึง ถึง ประโยชน์ของทางราชการและผลสาเร็จขององค์กรเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น สถานศึกษา โดยข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเงินสนับสนุนจานวน 200,000
บาท มาดาเนินงานโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง การศึกษาและพัฒนา
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียน จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิง สัง คมและวัฒนธรรม เรื่อง
ปราสาท ในมิติของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และปิดโครงการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ก็เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย (ภาคผนวกหน้าที่ 7-10)
3. เกณฑ์ย่อยที่ 3 การตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา
ข้าพเจ้า (3.1) ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน (3.2) ปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีคุณภาพภายใน
เวลาที่กาหนด (3.3) อุทิศเวลาในงานที่ไดรับมอบหมายและงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง (3.4) เป็น
ผู้นาในการเสริม สร้างและพัฒนาผู้อื่น ให้ มีข้อ (3.1) (3.2) และ (3.3) โดยเมื่อได้รับมอบหมายให้
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รับผิดชอบงาน/กิจกรรมใดๆ จากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานจนสาเร็จ และ
เป็นแบบอย่างได้ ยกตัวอย่างเช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คัดเลือกข้าพเจ้าเป็น
ตัว แทนส่ งผลงานวิ จัย หรือ นวั ตกรรมในการจั ด การเรีย นรู้ เข้ ารั บ การประกวดในระดับ สพฐ. ก็ ไ ด้
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด และได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ดี เ ด่ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในระดั บ คุ ณ ภาพดี ม าก ล าดั บ ที่ 1 (ชนะเลิ ศ ) เรื่ อ ง “ผลการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมเพื่อปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวุษุวัติ ”
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช
2558” National Conference “Upgrading the Quality of Science Education 2015” ณ
โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13 กันยายน 2558 (ภาคผนวกหน้าที่ 11-13)
4. เกณฑ์ย่อยที่ 4 การมีความอุตสาหะและมุ่งมั่น
ข้าพเจ้า (4.1) ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนอย่างต่อเนื่อง (4.2) ปฏิบัติงานสาเร็จและ
ผลงานเป็น ที่ยอมรับ (4.3) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาที่การประหยัดและคุ้มค่า
รวมทั้ง (4.4) เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ อื่นมีข้อ (4.1), (4.2) และ (4.3) โดยมีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ จนได้รับรางวัล และได้รับเชิญเป็น
วิทยากรเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ดังกล่าว ตามที่ระบุในข้อเกณฑ์
ย่อยที่ 3 และยังมุ่งมั่นสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ศึกษา (Astronomy Education) ด้วย
ตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทาและเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้
และเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้น ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่ www.astroeducation.com โดยได้นาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “เว็บบล็อกดาราศาสตร์
ศึก ษา ชุม ชนแห่ง การเรี ย นรู้ สาหรับ การสอนดาราศาสตร์ใ นประเทศไทย” ในงานประชุ มวิ ช าการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 วันที่ 5-7 มีนาคม 2558 และเว็บไซต์นี้ยังมีเนื้อหาที่
สนับสนุนการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้ดีพอสมควร (ภาคผนวกหน้าที่ 14-16)
5. เกณฑ์ย่อยที่ 5 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ข้าพเจ้า (5.1) ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด (5.2) ดารงชีวิตเรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะ (5.3)
มีเมตตาธรรมและจิตสาธารณะ และ (5.4) เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงชีวิต โดยนอกจากจะเป็นผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับราชการแล้ว ยังใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะ
ใช้เวลาในวันหยุด ทานาข้าวหอมอนันต์ 8 ไร่ ตามหลักเกษตรปราณีตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ Create and Share White Content การสร้างและ
เผยแพร่ข้อมูลสร้างสรรค์ก่อเกิดแรงบันดาลใจต่อสังคม ผ่านทางเว็บ www.anantasook.com (ข้อมูล
การพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาและความอบอุ่นในครอบครัว) จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 (ภาคผนวกหน้าที่ 17)
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6. เกณฑ์ย่อยที่ 6 การมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ข้าพเจ้า (6.1) ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยยอมรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (6.2)
ทางานร่วมกับทุกคนไดโดยยอมรับมติของกลุ ม (6.3) เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น (6.4)
เป็นผู้นาในการสร้างความสามัคคีและทาให้เกิดการทางานร่วมกัน โดยมีประสบการณ์การทางานเป็นทีม
ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2) และ
ระดับประเทศ (คณะทางานจัดทาแผนการพัฒนากาลังคนด้านดาราศาสตร์ กลุ่มครูผู้สอน บัณฑิตและผู้
มีความสามารถพิเศษด้านดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)) โดยนอกจาก
จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ แล้ว ยังได้จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาวงการดาราศาสตร์ศึกษา
ของประเทศไทยไว้ด้วย (ภาคผนวกหน้าที่ 6, 18-25)
7. เกณฑ์ย่อยที่ 7 การมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ข้าพเจ้า (7.1) มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ (7.2) มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจและการยกย่องเชิดชูวิชาชีพ (7.3) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้มี
ความศรัทธาในวิชาชีพ (7.4) เป็นผู้นาในการเสริมสร้างให้ผู้ร่วมงานงานมีความศรัทธาในวิชาชีพ ดัง
ปรากฏเป็นโล่รางวัลคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทข้าราชการครู ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมถึงการสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างดีเด่น จากคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุ รินทร์
เขต 2 สายครูผู้สอนมัธยมศึกษา ก็มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้ร่วมงานงานมีความศรัทธาในวิชาชีพ
(ภาคผนวกหน้าที่ 5-6)
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