
การประเมินผลการเตรียมความพร้อม 
และพฒันาอย่างเขม้ของครผูู้ช่วย ครั้งที่ ๕ 

ของนางสาวปิยมาส แก้วอินตา 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ประวัติส่วนตัว 
นางสาวปยิมาส  แก้วอินตา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย (แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ต าแหน่งเลขที่ 9483  
วัน/เดือน/ปี เกิด 9 มีนาคม 2532 อาย ุ2๙ ปี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559  
ตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ที ่451/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560  
 

 



การปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษา ๒/25๕๙ 
ที ่ รายวิชา / รหัสวิชา ระดับชั้น สาขา 

จ านวน 

ชม./สัปดาห ์

1 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

2๒๐๔-๒๐๐๑ 

ปวช. ชพค.1/1 3 

2 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

๒๒๐๔-๒๐๐๔ 

ปวช. ชพค.๑/1 3 

3 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

๒๙๐๑-๑๐๐๓ 

ปวช. ชทท.๑ ๒ 

4 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 

๒๙๐๑-๙๐๐๒ 

ปวช. ชทท.๒ ๓ 

5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

๓๐๐๑-๒๐๐๑ 

ปวส. สทท.2 

สบต.๒ 

๔ 

๔ 

๖ การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 

๓๙๐๑-๒๐๐๕ 

ปวส. สทท.๑ ๕ 

๗ กิจกรรม ปวช. ชทท.2 2 

รวม 30 



การปฏิบัติหน้าทีส่อน ปีการศึกษา 1/2560 

ที ่ รายวิชา / รหัสวิชา ระดับชั้น สาขา 
จ านวน 

ชม./สัปดาห ์

1 คอมพิวเตอร์และสารสนเพื่องานอาชีพ  

2001-2001 

ปวช. ชพค.1/1 

ชพค.1/2 

ชทท.1 

3 

3 

3 

2 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

2304-2109 

ปวช. ชพค.3/1 

ชพค.3/2 

3 

3 

3 วิทยาการก้าวหน้าการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2901-2105 

ปวช. ชทท.2 4 

4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

3204-2006 

ปวช. สบค.2 

MEP. 

4 

5 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 

3901-2104 

ปวส. สทท.2 5 

6 กิจกรรม ปวช. ชทท.2 2 

รวม 30 



การปฏิบัติหน้าทีส่อน ปีการศึกษา ๒/2560 

ที ่ รายวิชา / รหัสวิชา ระดับชั้น สาขา 
จ านวน 

ชม./สัปดาห ์

1 คอมพิวเตอร์และสารสนเพื่องานอาชีพ  

2001-2001 

ปวช. ชพต.1/1 

ชพต.1/2 

3 

3 

2 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

2๒04-2๐0๔ 

ปวช. ชพค.๑/๑ 

ชพค.๑/2 

3 

3 

3 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 

2๒0๔-2๐0๗ 

ปวช. ชพค.2/๑ 

ชพค.๒/๒ 

4 

๔ 

4 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

๒๙๐๑-๑๐๐๒ 

ปวช.  ชทท.๑ ๓ 

5 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีวาจา 

3901-2๐๐๕ 

ปวส. สทท.๑ 5 

6 กิจกรรม ปวช. ชทท.2 2 

รวม 30 



การปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคฤดูร้อน 

ที ่ รายวิชา / รหัสวิชา ระดับช้ัน สาขา 
จ านวน 

นักเรียน ชม./วัน 

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. ชพค.3/1 1 3 

รวม  1 3*18 วัน 

= 54 ชม. 

๒๕๕๙ 

ที ่ รายวิชา / รหัสวิชา ระดับชั้น สาขา 
จ านวน 

นักเรียน ชม./วัน 

1 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต ปวส. สทท.๒ ๒ ๕ 

รวม  ๒ ๕*๑๘ วัน 

= ๙๐ ชม. 

๒๕๖๐ 



หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจ าปีการศึกษา 2560 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ) 
1  



หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจ าปีการศึกษา 2560 

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2  



หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
3  



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

861/2559 มอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดของครู 7 ธันวาคม 
2559 

  

019/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน CVC มินิมาราธอน 2017 12 มกราคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่าย
ลงทะเบียน  รับสมัคร 
จัดท าป้ายแขวนคอนักกีฬา 

094/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาสถานท่ีจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 

6 กุมภาพันธ์ 
2560 

คณะกรรมการ 
"ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์" 

158/2560 มอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดของครู 8 มีนาคม 2560   

189/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

14 มีนาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายจัด
นักเรียน/นักศึกษา เข้ารับ
การอบรม 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

192/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2559 

10 มีนาคม 
2560 

คณะกรรมการจัดท าแฟ้ม 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษา  

194/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้าน
สถานศึกษา Excellent Model School 

16 มีนาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายจัด
นิทรรศการ 

265/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาสถานท่ีจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 

11 เมษายน 
2560 

คณะกรรมการ 
"ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร"์ 

267/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้าน
สถานศึกษา Excellent Model School (เพิ่มเติม) 

11 เมษายน 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายติดตั้ง
คอมพิวเตอร ์

326/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน/
นักศึกษา ปวช.1,ปวส.1 และปริญญาตรี ปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 
2560 

15 พฤษภาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายรับ
ลงทะเบียน  ปวช.1  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

329/2560 มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจ าปีการศึกษา 2560 

16 พฤษภาคม 
2560 

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานสารบรรณ) 

331/2560 แต่งตั้งครูท่ีปรึกษากิจกรรมชมรม ประจ าปีการศึกษา 2560 16 พฤษภาคม 
2560 

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

376/2560 มอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดของครู 1 มิถุนายน 
2560 

  

355/2560 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 

24 พฤษภาคม 
2560 

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ 1 

403/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับการฝึกงานในต่างประเทศ 

8 มิถุนายน 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายเข้าร่วม
กิจกรรม  แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

448/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแห่เทียนพรรษา  และถวายเทียนวัน
เข้าพรรษา (เยาวชนอาชีวะวันพระเข้าวัดท าบุญ) ประจ าปี
การศึกษา 2560 

26 มิถุนายน 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายถวาย
เทียนพรรษาวัดพระสิงห์ 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

457/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

28 มิถุนายน 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน ์

471/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแห่เทียนพรรษา  และถวายเทียนวัน
เข้าพรรษา (เยาวชนอาชีวะวันพระเข้าวัดท าบุญ) ประจ าปี
การศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 

4 กรกฎาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายถวาย
เทียนพรรษาวันท่ี 6 
กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ 
13.00 น. ณ วัดมิ่งเมือง 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

554/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It 
Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

31 กรกฎาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่าย
ปฏิบัติงานและให้บริการใน
พื้นท่ี (ทีมบริการพัฒนา) 

635/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเพณีตานก๋วยสลาก 
(สลากภัตต์) ประจ าปี 2560 

28 สิงหาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวน
แห่ 

727/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีบ าเพ็ญพระกุศล สวดพระอภิธรรม  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

18 ตุลาคม 
2560 

ผู้ร่วมพิธี 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

748/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ประจ าปีการศึกษา 
2560 

20 ตุลาคม 
2560 

คณะกรรมการด าเนินงาน
ท่ัวไป (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
และถ่ายภาพ) และ
คณะกรรมการฝ่าย
ด าเนินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ (ฝ่ายด าเนินการ
และตัดสินการแข่งขนัทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล 
ระดับ ปวช. และทักษะ
เทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ 
ปวส.) 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

753/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปี 
2560 

24 ตุลาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่าย
ควบคุมดูแลรถบุษบก 

755/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกิจกรรมในพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(เพิ่มเติม) 

24 ตุลาคม 
2560 

คณะกรรมการร่วมพระราช
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ใน
งานพระราชพีธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพฯ 

756/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนแห่ธัมม์หลวงหรอืเทศน์มหาชาติ 
"มหาเวสสันดรชาดก" 

24 ตุลาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่าย
จัดเตรียมนักเรียน นักศึกษา 
ฟังเทศน์มหาชาติกลุ่มท่ี 4 
และคณะกรรมการฝ่าย
ควบคุม ดูแลรถบุษบก 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

791/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน/
นักศึกษา ปวช.1,ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1 และปวส.2 ภาคเรียนท่ี 2  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

15 พฤศจิกายน 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายรับ
ลงทะเบียน  รอบเช้า 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
และคณะกรรมการฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ 

815/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ "เทศกาลเค้กและ
ของขวัญปีใหม"่ ประจ าปี 2561 

22 พฤศจิกายน 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายรณรงค์
จัดหายอดเค้กตามใบสั่งจอง 
(Order) คณะกรรมการฝ่าย
สรุปและรวบรวมใบสั่งจอง 
และคณะกรรมการฝ่ายสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

836/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานอาชีพ  และนิทรรศการ
วิชาการ ประจ าปี 2560 

4 ธันวาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่ายจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
คณะกรรมการฝ่ายสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 

มทร. 
004/2560 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)        ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

30 พฤศจิกายน 
2560 

กรรมการกลางประจ าสนาม
สอบ การจัดสอบระดับ
ปวช.3 สอบวันเสาร์ท่ี 16 
ธันวาคม 2560 

885/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน CVC มินิมาราธอน 2018 27 ธันวาคม 
2560 

คณะกรรมการฝ่าย
ลงทะเบียน       



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

007/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครนักเรียน และรับรายงาน
ตัวนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

5 มกราคม 
2561 

คณะกรรมการฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ 

008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับรายงานตัว นักเรียน นักศึกษา 
(โค้วต้า) ประจ าปีการศึกษา 2561 

6 มกราคม 
2561 

คณะกรรมการฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ 

011/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี สีขาว ประจ าปี
การศึกษา 2560 

4 มกราคม 
2561 

อาจารย์ท่ีปรึกษาชั้น 
ชทท.1 ประจ าสีชมพู 

024/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพการบริการ
เครื่องดื่ม (Bartender) 

8 มกราคม 
2561 

จัดเตรียมเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ส าหรับการจัดฝึกอบรม 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

029/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประกอบพิธีงานวันพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช 

10 มกราคม 
2561 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
สดถวายราชสักการะพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

042/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 
(ระบบทวิภาค)ี ประจ าปีการศึกษา 2561 

17 มกราคม 
2561 

คณะกรรมการฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ 

143/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

20 กุมภาพันธ์ 
2561 

รับรายงานตัว และ
ตรวจสอบการท าสัญญา
มอบตัวของผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา เก็บรวม
รวมหลักฐานน าส่งงาน
ทะเบียน 



หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 4  
ค าสั่งที่ เร่ือง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ 

164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมพัฒนาการ
ประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

28 กุมภาพันธ์ 
2561 

คณะกรรมการฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ 

176/2561 มอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดของครู 5 มีนาคม 2561 

170/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์บ้าน
โป่งศรีนคร ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

2 มีนาคม 2561 คณะกรรมการฝ่าย
ปฏิบัติงานและให้บริการใน
พื้นท่ี 



การฝึกอบรม 



การฝึกอบรม 



การฝึกอบรม 



การฝึกอบรม 



การฝึกอบรม 



การฝึกอบรม 



ผลงานที่ได้รับการยกย่อง 



ผลงานที่ได้รับการยกย่อง 



ผลงานที่ได้รับการยกย่อง 



ผลงานที่ได้รับการยกย่อง 



ผลงานที่ได้รับการยกย่อง 



ประมวลผลภาพกิจกรรม  

CVC Mini Marathon 



ประมวลผลภาพกิจกรรม  

อบรม e-Portfolio 



ประมวลผลภาพกิจกรรม  

กีฬาสีสีขาว 



ประมวลผลภาพกิจกรรม  

ค่ายลูกเสือ 

ค่ายลูกเสือ 



ประมวลผลภาพกิจกรรม  

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 



ประมวลผลภาพกิจกรรม  

การประกวดห้องเรียนเฉพาะทาง  



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ใช้เครือข่ายให้เกิดประโยชน์ 
ในการจัดการเรียนรู้ 



การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 



ดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชน 



เข้าร่วมพิธีทางศาสนา สืบสานวัฒนธรรมไทย 
/ร่วมงานกับวัดและชุมชน 



การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 



การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินครูผู้ช่วย 



การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินครูผู้ช่วย 



การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินครูผู้ช่วย 



การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินครูผู้ช่วย 



การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินครูผู้ช่วย 



การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินครูผู้ช่วย 



การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินครูผู้ช่วย 



KM 

piyamas_kaew.cvc.ac.th/cvc2011 



e-Portfolio 

gg.gg/kruzomcvc 


