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บทที่ 3
วิสัยทัศน

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธ
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค

( VISSION )
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมบุคลากรดานการจัด
การศึกษา มุง พั ฒ นาผูเรียนเต็ มตามศัก ยภาพ เพื่ อ ให เป น คนดี มีวินั ย ใฝเรีย นรูคูคุณ ธรรม กา วทั น
เทคโนโลยี มีทัก ษะแหงศตวรรษที่ 21 ดำเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สัญลักษณตราโรงเรียน

ความหมายของตราประจำโรงเรียน
เปนรูปอักษรยอ "ศ.ป." สรางเปนรูปจั่วแวดลอมดวยธรรมชาติที่เต็มดวยปาไม ภูเขา และแหลง
น้ำ ซึ่งบงบอกความสมบูรณของทองถิ่น มีดวงแกวทอแสงแปดแฉกบนยอดจั่ว ซึ่งในอดีตมักจะมองเห็น
ดาวตกในบริเวณดังกลาวจำนวน มาก ซึ่งเปนที่มาของชื่อวา "ศรีแกว"

สีประจำโรงเรียน
ชมพู – ดำ
ความหมายของสีประจำโรงเรียน ชมพู-ดำ มีความหมายถึงนี้
สีชมพู หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความรัก ความสามัคคี
สีดำ หมายถึง ความเขมแข็งและความมีน้ำใจหนึ่งเดียวกัน

คำขวัญโรงเรียน

“มีคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา กีฬาเยี่ยม”

ปรัชญาของโรงเรียน

“อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ
ผูที่ไดรับการฝกดี ยอยเปนแสงสวางแหงมนุษย”
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พันธกิจ (MISSION )
1. พัฒนาการบริหารจัดการอยางมีระบบตามหลักธรรมภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของสังคมและ
ชุมชน

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
4. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพให
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
5. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียน
รูจักใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม และสรางสรรค
6. สงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
7. พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ
8. ส งเสริม สนับ สนุ น ให นั ก เรีย นมี ระเบี ย บวินั ย มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และดำรงตนอย างมี
ความสุข
9. สงเสริมใหผูเรียนเห็น คุณคาของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนและ
ชุมชน
10. สงเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21

เปาประสงค ( GOAL)
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนน
การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม พัฒนาความรูความสามารถในการจัดการ
เรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21 ไมนอยกวารอยละ 95
4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรู เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพียงพอ และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
5. นักเรียนมีความรู มีทักษะ และรูจักเลือกสรรใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ไมนอยกวารอยละ
75
6. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได ไมนอยกวารอยละ 70
7. นักเรียนมีความรู ความสามารถทางวิชาการที่เปนพื้นฐานในการศึกษาตอและนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม

16

8. นักเรียนเปนผูใฝเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
9. นักเรียนรูจักรักษาสุขภาพอนามัย มีจิตใจราเริงแจมใส รูจักควบคุมอารมณและหลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติด

10. นักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมจริยธรรม
11. นักเรียนเห็นคุณคา มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเปนไทย
12. นักเรียนตระหนักและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
13. นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธของโรงเรียน (Strategy)
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย
3. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการจัดการ
เรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยี ใหทันสมัย เพียงพอ และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนมีความรู มีทักษะ และรูจักเลือกสรรใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
5. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. สงเสริมนักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการที่เปนพื้นฐานในการศึกษาตอและ
นำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
7. สรางศักยภาพนักเรียนใหเปนผูใฝเรียนรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
8. สงเสริมใหนักเรียนรูจักรักษาสุขภาพอนามัย มีจิตใจราเริงแจมใส รูจักควบคุมอารมณและ
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
9. สงเสริมผูเรียนใหมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณคา มี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเปนไทย
10. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและเปนแบบอยางที่ดี
ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณของโรงเรียน

“สถานที่สะอาดบรรยากาศรมรื่น”

อัตลักษณของโรงเรียน

“ไหวสวย”
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เทคนิคการบริหารงานโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
นักเรียน

มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีนิสัยใฝรู รักการอาน รูจักคิดวิเคราะหมีทักษะในการ
ดำรงชีวิตและใชเทคโนโลยีมีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู สรางงาน
สรางอาชีพ สามารถนำเสนองานอยางสรางสรรคพรอมทั้งอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ
รักษาสิ่งแวดลอม
ครู
มีทักษะในวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพโดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความ
กระตือรือรน สนใจดูแลชวยเหลือผูเรียนใหพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
ผูบริหาร
มีภาวะผูนำ เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาดานวิชาการ ความซื่อสัตยความเที่ยงตรงเปนแบบอยางที่
ดีใหกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
โรงเรียน
โรงเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ ไดคำรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. รอบ 4 และไดรับการ
ประเมิน “สถานศึกษาพอพียง 2567” ทำใหโรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดลอมที่
อบอุนปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนการสอน มีการนำเทคโนโลยีระบบ ICT ใช
ประกอบการสอนในทุกกลุมสาระวิชาเปนตนแบบของ การปฏิรูปการศึกษาที่เปนศูนยกลาง
ของทุกคนในชุมชนผูปกครองและชุมชน ใหความยอมรับและศรัทธา มีความรูสึกรวมเปน
เจาของ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน
ผูปกครองและชุมชน ใหการยอมรับและศรัทธา มีความรูสึกรวมเปนเจาของ และสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงเรียน

การบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 ดาน ไดแก ดาน

บริหารงานทั่วไป บริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคลากร บริหารงานงบประมาณ ผูบริหารยึดหลักการ
บริห าร/เทคนิคการบริหารแบบ หลักการสำคัญ ในการบริหารแบบ (School-Based Management)
โดยทั่วไป ไดแก 1) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ซึ่งเปนการกระจายอำนาจการจัดการ
ศึกษาจากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปน หนวย
สำคั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการศึ ก ษาเด็ ก 2) หลั ก การมี ส ว นร ว ม (Participation or
Collaboration or Involvement) เปดโอกาส ใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ
บริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา ทั้งครูผูปกครองตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียนการที่บุคคล
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
3) หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัดการศึกษา
จะทำหลากหลายทั้งวัดและองคกรในทองถิ่นเปนผูดำเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปให
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กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐาน ทางการศึกษา แตเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความ
เจริญตาง ๆ กาวไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษา โดยสวนกลางเริ่มมีขอจำกัดเกิดความลาชาและไม
สนองความตองการของผูเรียนและชุมชน อยางแทจริง จึงตองมีการคืนอำนาจใหทองถิ่นและประชาชน
ไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 4) หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะ
กำหนด ให โรงเรีย นเป น หน วยปฏิบั ติ ตามนโยบายของสว นกลาง โรงเรีย นไมมี อำนาจอยางแท จ ริง
สำหรับ การบริห ารโดยใช โรงเรีย นเป นฐานนั้น ไมไดป ฏิ เสธเรื่อ งการทำงานให บ รรลุ เป าหมาย และ
นโยบายของสวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทำงานใหบรรลุเปาหมายนั้นทำไดหลายวิธี การที่สวนกลาง
ทำหนาที่เพียงกำหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบ การบริหารดวยตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอำนาจหนาที่และความรับ ผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งอาจดำเนินการไดหลากหลายดวย
วิธีการที่แตกตางกัน แลวแตความพรอมและสถานการณ ของโรงเรียนผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูง
กวาเดิมที่ทุกอยางกำหนดมาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 5) หลักการตรวจสอบและ
ถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาที่กำหนด นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระ
ทำหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ การจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตาม
กำหนดและมาตรฐานเปนไปตามกำหนด และเปนไปตามนโยบายของชาติ จากหลักการดังกลาวทำให
เกิดความเชื่อมั่นวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะเปนการบริหารงานที่ทำใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากกวารูปแบบการจัดการศึกษา ที่ผานมา

แนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1) หลักการ หลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนศรี
แกวประชาสรรค ไดแก
1)หลักการกระจายอำนาจ
2)หลักการมีสวนรวม
3)หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษา ใหประชาชน
4) หลักการบริหารตนเอง
5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล
2) โรงเรียนศรีแกวประชาสรรคใชรูปแบบดังนี้ คือ รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มี
ชุมชนเปนหลัก (Community Control SBM) คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดวยกรรมการที่เปน
ตัวแทนจากกลุ มต างๆ 6 กลุม ได แกผูแ ทนผูป กครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุม ชน ผู แ ทนองค ก ร
ปกครองสวนทอ งถิ่น ผูแ ทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ กลุมละไมนอยกวา 2 คน และมี
จำนวนเท า ๆ กั น ให ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง มี จ ำนวนเท า ๆ กั น ให
คณะกรรมการสถานศึกษาเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน และอีกคนหนึ่งเปน รองประธาน โดย
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป น กรรมการและเลขานุ ก าร โดยตำแหน ง สำหรั บ จำนวนคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาควรอยู ในดุ ล พิ นิ จ และขึ้ น อยู กั บ ขนาดของโรงเรี ย น ซึ่ ง ควรอยู ร ะหว า ง 13-19 คน
คณะกรรมการมีวาระการทำงา 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 3) วิธีการไดมา สถานศึกษาแตงตั้ง
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คณะกรรมการชุดหนึ่ง ทำหนาที่สรรหากรรมการที่เปนผูแทนจาก กลุมบุคคลตางๆทั้ง 6 กลุมทั้งนี้อาจ
ทำไดโดยการเลือกตั้งหรือการสรรหาและแตงตั้งแลว แตความเหมาะสมเมื่อไดรายชื่อผูสมควรไดรับการ
แตงตั้งแลวผูบริหารสถานศึกษาเสนอใหผูอำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต
พื้นที่การศึกษาเปนผูแตงตั้ง 4) บทบาทหนาที่ ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งการเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและการเปนที่ปรึกษาแกผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหมีบทบาทหนาที่ทั่วไปบทบาทหนาที่ในการบริหารสถานศึกษาทั้งดานวิช าการบุคลากร ธุรการ
งบประมาณ อาคารสถานที่ บริการ แผนงานและโครงการ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธในการนำรูปแบบบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบตั ิ กลยุทธสำคัญ ไดแก
1) การประชาสัมพันธ
2) กำหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาใหชัดเจน
3)การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
4)การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา
5)การสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษารวมปฏิบัติ งานกับคณะกรรมการสถานศึกษา
6) การสรางเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษา
7)การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
8) พิจารณาใหสวัสดิการ บริการและสิทธิพิเศษแกคณะกรรมการสถานศึกษา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สถานศึกษาควรใชหลักการบริหาร 2 ประการ คือ หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) ให
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ใหมีการบริหาร
จัดการที่ดียึดคุณธรรมโปรงใสและสนองประโยชนตอองคการชุมชนและประเทศชาติ
2) ควรเตรียมความพรอมดานระบบและบุคลากรมีการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียม
ความพรอมแกผูบริหารโรงเรียน ครู และประชาชนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการกอนทำ
หนาที่คณะกรรมการสถานศึกษา
3) ควรดำเนินโครงการนำรองการบริหารจัดการในระดับสถานศึกษาโดยเนนการกระจายอำนาการศึกษา
และการบริหารแบบ SBM ควรกำหนดบทบาทหนาที่ระเบียบและแนวปฏิบัติตาง ๆ โดยละเอียดใน
กฎกระทรวงและ กฎหมายที่เกี่ยวของกอนที่สถานศึกษาตางๆจะนำรูปแบบการบริหารแบบ SBM ไปใช
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โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค ไดดำเนินการบริหารแบบ SBM ดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เปนผูนำการตัดสินใจ
กลาเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมโยงการจัดการดานตาง ๆ ของโรงเรียนสูความสำเร็จ
2. สรางความรู ความเขาใจ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรในโรงเรียน ผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดเขาใจในแนวทางปฏิบัติ
3. พัฒนาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. สรางเครือขายการบริหารจัดการ และเครือขายการเรียนรู

คานิยมรวม ( Shared Value )
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค ไดนำคานิยมรวมมาใชกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหทุกคนได
รวมกำหนดคานิยมรวม ยึดถือ และปฏิบัติรวมกัน
คานิยมรวม หมายถึง ความเชื่อรวมกันของคนในกลุมหรือองคกรเดียวกันวาเปนสิ่งที่มีคุณคา
คานิยมรวมเปนคุณธรรม จริยธรรมที่ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติรวมกัน จะสงผล
ใหผูปฏิบัติตามมีความเจริญกาวหนา ตลอดจนองคกรมีความเจริญกาวหนาดวย
คานิยมรวมของบุคลากรทางการศึกษามี ดังนี้
1. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อกาวใหทันความเปลี่ยนแปลง
- ใฝหาความรูทั้งดานการบริหาร ดานวิทยาการใหม ๆ และปรับตัวใหสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ
- นำความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา การอบรม การสัมมนา มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
2. การทำงานเปนทีม
- ใหเกียรติและเคารพในความคิดของเพื่อนรวมงานอยางจริงใจ
- ประสานงานกับทุกคนในทีมงานดวยมนุษยสัมพันธที่ดี เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น
- เชื่อมั่น ไวใจ ความสามารถของเพื่อนรวมงานเปนทีม
- มีน้ำใจ มีเจตคติที่ดีตอกัน เปดเผย เปดใจ ยอมรับดวยความเต็มใจ
- ไมยึดผลงานของทีมมาเปนผลงานตนเองแตเพียงผูเดียว
- คำนึงถึงความสำเร็จของโรงเรียนเปนที่ตั้ง
3. รวมกันแกปญหา
- ยอมรับวาในการขัดแยงอาจกอใหเกิดความเห็น หรือทางเลือก อันจะทำใหเกิดประโยชนตอ
การทำงาน
- แกปญหาดวยวิธีการเจรจากันอยางเปดเผย จริงใจ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
- ยินดีใหเพื่อนรวมงานแกไขขอผิดพลาด และรวมแกปญหาดวยความจริงใจ

21

4. โปรงใส เปนธรรม สื่อสารชัดเจน
- พูดความจริง
- กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกับคนอื่น ที่เปนประโยชนตอสวนรวม
- ไมทำผิดระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑที่โรงเรียนออกไว
- ยอมรับในความคิดที่แตกตาง และใหโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
5. รับผิดชอบในหนาที่
- สำนึกในบทบาทหนาที่
- ไมเกี่ยงงานกลารับผิดชอบ ไมทิ้งงาน หรือภาระหนาที่ของตน
- กลาตัดสินใจ กลารับผิดชอบตอการตัดสินใจของตน
- ซื่อสัตย อดทนอดกลั้น
- มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
6. เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิ
- รูกวาง รูลึก รูจริง รูแจง รูชดั รูการประยุกตใช
- สามารถถายทอดความรูและประสบการณทันตอเหตุการณ
- ครูมืออาชีพ

      

