
รายงานการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๐– ๘ ก.พ. ๒๕๖๑

นางสาวฑัญญาชนก  จรัสกุณโฮง
ต าแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต ๑



ข้อมูลทั่วไป

 ช่ือ-สกุล   นางสาวฑัญญาชนก  จรัสกุณโฮง
 เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕
สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๙๙ ซ.บางนา-ตราด ๔๐ แขวง 
บางนา เขต บางนา กทม.

บรรจุเข้ารับราชการ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐



ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา: โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ

มัธยมศึกษา: โรงเรียนราชวินิตบางแกว

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ข้อมูลการปฏิบัติงาน

 ๑.การปฏิบัติหนาที่สอน
 ๑.๑ กลมุสาระการเรียนรภูาษาไทย
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จ านวน ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จ านวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จ านวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห
 ๑.๒ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห
 ๑.๔ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จ านวน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห
 ๑.๕ ชมรม จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห
 รวมทั้งสิ้นปฏิบัติงานสอนจ านวน ๒๔ ชั่วโมง/สัปดาห์



ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐



๒.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒.๒  เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายมัธยม

๒.๓  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด



หมวดที่ ๑ 
การปฏิบัติตน



ด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู
๑.๑ วินัยในตนเอง

 ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนที่ได้รับมอบหมาย

 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นครู

ตวิโอเนต ๒๓ ธ.ค. ๖๐                     

เขา้แถวสวดมนตต์อนเชา้ ๘ ม.ค.๖๑



๑.๒ วินัย และการรักษาวินัยของทางราชการ

 มาปฏิบัติหน้าที่ ตามวันเวลาราชการก าหนด

 ไม่ปฏิบัติตนผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตารางเวลาปฏิบตังิาน

เดือน กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑

ยืนเวรหนา้ รร. ๒๕ ม.ค. ๖๑ ปฏิบตัหินา้ท่ีคุมสอบโอเนต

๓-๔ ก.พ. ๒๕๖๑



๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

เคารพและนอบน้อมต่อครูผู้อาวุโสกว่า



กิจกรรมกีฬาสี ๑ ธ.ค.๖๑
ร่วมแสดงความยินดีครูทีไดร้บั

รางวลั งานวนัครู ๑๖ ม.ค. ๖๑

ท าหนา้ท่ีเขตรบัผิดชอบ เดือน ธ.ค. ๖๐

นัง่สมาธิกลางวนั

๒ ก.พ.๖๑

มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์



๑.๔ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะพลเมืองที่ดี

 มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

งานวนัวชิราวุธ ๒๔ พ.ย.๖๐ สวดธรรมจกัร ๔ ธ.ค.๖๐



๑.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาและทางราชการ

 การปฏิบัติตามค าสั่งตา่งๆ

 ยึดมั่นในประเพณีนิยม และปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีของสังคม และเคารพ
สถานที่

กิจกรรมกีฬาสี ๑ ธ.ค. ๖๑ ร่วมถ่ายรูปกบัผูบ้ริหารและคณะครู

๑๑ ม.ค. ๖๑ 



ด้านที่ ๒ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 ๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพครู

 มีใบอนุญาตประกอบการสอน ที่ออกโดยคุรุสภาประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู

 ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู




๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร

งานแห่เจา้พอ่ทพั ๒๘ ม.ค.๖๑
กรรมการคมุสอบโอเนต รร.เซนยโ์ยเซฟ บางนา 

๓-๔ ก.พ. ๖๑



ด้านที่ ๓ เจตคติต่อวิชาชีพครู
๓.๑ คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู

 ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและชื่อเสียงของครู

เช่น ไม่น าความลับของทางราชการไปเปดิเผยในสถานที่ตา่งๆ

• เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูที่ดอียู่เสมอ โดยมีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู พึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๘ ธ.ค.๖๐ กิจกรรมวนัครู ๑๖ ม.ค.๖๐กิจกรรมวนัศุกรเ์ราสุขใจ ๑๕ ธ.ค.๖๐



๓.๒ บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะของครูที่ดี
 มีหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
เตรียมการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน ยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางและไม่ละทิ้งเด็ก

 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้วยหลักธรรม และหลักวิชาชีพครู เช่น อบรมสั่งสอนให้นักเรียน
เป็นคนดีและมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในทุกๆดา้น การเป็นผู้น า 
การท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี การแต่งกาย มารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน

วิชาภาษาไทย ม.๓

๒๑ พ.ย. ๖๐

กิจกรรมลดเวลาเรียน

เดือนธนัวาคม ๖๐

กิจกรรมค่ายจติอาสา 

เดือนมกราคม ๖๐ การแตง่กายผา้ไทยวนัศุกร ์๘ ธ.ค.๖๐



๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
 ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีการเข้าร่วมการ
ประชุม/การอบรมเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อน ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

 ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอในอินเทอร์เนต และ หนังสือพิมพ์ ข่าววารสารต่างๆ

 พัฒนาตนเองด้านความรู้อยู่เสมอ

ประชุมกลุ่มภาษาไทย plc  
๒๑ พ.ย.๖๐

อบรมความรูภ้าษาไทยสู่

การศึกษาประเทศไทย ๔.๐

๑๖ พ.ย. ๖๐

การประชุมกลุ่มอนุรกัษพ์ลงังานน ้า

๓ ธ.ค. ๖๐



ด้านที่ ๔ การพัฒนาตนเอง
๔.๑ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

 พัฒนาตนเอง ศึกษาเพ่ิมเติม เข้าร่วมการอบรมต่างๆ

 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

อบรมโครงการรกั

ประชาธิปไตยวนัท่ี  

๒-๓ ก.ย. ๖๐

ช่วยนกัเรียนขอรบับริจาคเงินเขา้

ค่ายจติอาสาหลงัเลิกเรียน

วนัท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๑

อบรมโครงการแนะแนวอาชีพ

วนัท่ี ๘ ธ.ค.๖๐



การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความส าเร็จในการส่งเสริม
การอ่านสไตล์สวีเดนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบใหม่
ส าหรับบรรณารักษ์ยุค ๔.๐ วันท่ี ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์



โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ฯ กรุงเทพมหานคร



๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
 มีความยิ้มแย้มแจ่มใส   เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน

 ยึดหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต โดยหมั่นสวดมนต์
และนั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี

งานวนัครู ๑๖ ม.ค.๖๑
งานกีฬาสี  ๑ ธ.ค.๖๐ นัง่สมาธิ  ๒ ก.พ. ๖๑



๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
 มุ่งมั่นในการท างาน โดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

 .

งานโอเนต ม.ค. ๖๐ งานเกษียณ ๒๖ ก.ย.๖๐

ซอ้มกีฬาสี ๒๔ ธ .ค ๖๑.

ประชุมค่ายจติอาสา ม.ค.  ๖๑



ด้านที่ ๕ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑  การพัฒนาบุคลิกภาพ
 พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยูเ่สมอ โดยยอมรับความคิดของผู้อื่น พร้อมทั้ง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู โดยแต่ง
กายสะอาด สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ

ใส่ชุดลกูเสือร่วมงาน

วนัวชิราวุธ  ๒๔ พ.ย.

๖๐

ใส่ชุดภาคอีสานร่วมกิจกรรมปี

ใหม่๑๙ ม.ค.๖๑

แตง่กายผา้ไทยวนัศกุร์

เดือนธนัวาคม ๖๐

ใส่ชุดพละทุกวนัพธุ 

เดือนมกราคม ๖๑



๕.๒ การปรับตัว
พยายามปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้น 
และอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข โดยการสังเกตและสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กร

งานกีฬาสี ๑ ธ.ค. ๖๐
ประชุมกลุม่สาระภาษาไทย

เดือน ธนัวาคม ๖๐

ช่วยติวโอเนตฝัง่ประถมฯ 

เดือนมกราคม ๖๑



ด้านที่ ๖การด ารงชีวิตที่เหมาะสม
 ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการกระท าแตค่วามดี ทั้ง
กาย วาจา และใจ หมั่นสวดมนต์ ท าสมาธิ ท าจิตใจให้สงบและ แผ่เมตตาอยู่
เสมอๆ

ไหวพ้ระท าบุญ ๒๕ พ.ย. ๖๐ ท าบุญ ๖ ม.ค.๖๑สวดธรรมจกัร ๔ ธ.ค.๖๐



๖.๒ การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
เป็นแนวทางในการด าเนนิชีวิต

 มีการใช้จ่ายที่ประหยัด รู้จักอดออม ใช้ชีวิตตนเองอย่างพอเพียง

การออมเงินฝากกบัสหกรณทุ์กเดือน

ปลกูผลไมแ้ละผกัสวนครวัไวกิ้นเอง



หมวดที่ ๒ การปฏิบัติงาน



ด้านท่ี ๑ การจัดการเรียนรู้
 ๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้

มีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี เพื่อก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหา สาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ประชุมหมวดภาษาไทย ๒๑ พ.ย. ๖๐ 

ตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรูก้ลุ่ม

สาระการเรียนรูภ้าษาไทย



๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้

กิจกรรมลดเวลาเรียน 

เดือน ธนัวาคม๖๐ วิชาภาษาไทย ม.๓

๒๔ ส.ค. ๖๐

วิชาภาษาไทยเพิ่มเตมิ

๑ ก.พ.๖๑



๑.๓ การวิจัยและแก้ปัญหาในชั้นเรียน

 มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
หลังจากสอนนักเรียนในแต่ละ
แผนการเรียน เพื่อรับทราบปัญหา 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนต่อไป



๑.๔ รายงานผลการเรียนรู้

 มีการจัดท าผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและระดับชั้น
เรียนที่สอน



ด้านที่ ๒การพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยแทรก

การสอนคุณธรรม จริยธรรมในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แต่ละระดับช้ันที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมรกัการอ่านพี่สอนนอ้งอ่าน
บ าเพ็ญประโยชน ์ ม.ปลาย

ท าความสะอาดอาคาร ๒๐ ธ.ค.๖๐



๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน
 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ ให้ผู้เรียนนั้นมีความสุขในการเรียน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้สื่อการสอน การ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกสืบค้นข้อมูลและน ามาเสนอตามความสนใจ
ของนักเรียน การท างานกลุ่มโดยนักเรียนเอง

ทบทวนก่อนสอบโอเนต 

เดือนมกราคม ๖๑ วิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ๑๑ ม.ค. ๖๑



๒.๓ การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
 ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน และมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนที่มีความโดดเด่นได้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น

การพฒันานกัเรียนไปแข่ง

ศิลปหตัถกรรม



๒.๔ การปลูกฝังวินัยประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน

สร้างการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

แสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมสร้างความเป็น
ประชาธิปไตยให้เกิดแก่ผู้เรียน

อบรมโครงการรกัประชาธิปไตย 

๓๐ พ.ย.๖๐

ตวิโอเนต เดือนมกราคม ๖๑



๒.๕ การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจ

ในความเป็นคนไทยของผู้เรียน

 สร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนยึดถือปฏิบัติ และสร้าง
ความภูมิใจในความเป็นไทยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย      

 ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา

 ร่วมร้องเพลงชาติไทย กับนักเรียนทุกเช้า

ยืนเขา้แถวเคารพธงชาต ิ๘ ม.ค.๖๑

กิจกรรมท าบุญตกับาตร ๑๕ ธ.ค.๖๐



๒.๖ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการศึกษาและส ารวจติดตาม
พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

เยี่ยมบา้นนกัเรียน พ.ย ๖๐ - ม.ค ๖๑



ด้านที่ ๓ การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ
๓.๑ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย และน าเทคโนโลยตี่างๆมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน



ส่ือการสอนวรรณคดี ๓๐ ส.ค.๖๐
การใชส่ื้อหอ้งสมุด ๒๔ ส.ค.๖๐

ส่งงานผ่านส่ือยูทูป ๑๑ ก.ย.๖๐



๓.๒ การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้และในภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ส ารวจแหล่งเรียนรู้บริเวณชุมชนที่สถานศึกษาต้ังขึ้น ภูมิปัญญา เพื่อน ามาช่วยในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน

ทศันศึกษา ๒๓ ส.ค.๖๐

การปลูกดาวเรือง ต.ค. ๖๐



๓.๓ การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ ในรูปแบบช่องทางต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่าง
องค์กร



ด้านที่ ๔ การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ งานบริหารทั่วไป
 มีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไป 
เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดแูลหอ้งสมุด พ.ย.๖๐

รบัลงทะเบียนประชุมผูป้กครอง ๕ พ.ย.๖๐

รบัลงทะเบียนศิลปหตัถกรรม

คอมฯ ๔-๕ ต.ค.๖๐



๔.๒ งานสนับสนุนวิชาการ
 ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่วิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดผลส าเร็จและ
ทันเวลาตามที่ก าหนด ตลอดจนส่งเสริมพัฒนางานวิชาการให้ดียิ่งๆขึ้น เพื่อส่งผลให้
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียน

ลงคะแนนออนไลน ์๓๑ ต.ค.๖๐

ประชุมหมวดภาษาไทย ๑๐ พ.ย.๖๐



๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
 เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทุกกิจกรรม

งานเกษียณ ๒๗-๒๙ ต.ค.๖๐

ทศันศึกษา สิงหาคม ๖๐

กิจกรรมปลกูดาวเรือง ตลุาคม ๖๐



ด้านที่ ๕ ความสัมพันธ์กับชุมชน

๕.๑ การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน สร้างค่านิยมท่ีดีงาม ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

ทศันศึกษาแหลง่เรียนรู ้จ.สมุทรปราการ ๒๓ สิงหาคม ๖๐



๕.๒ การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนที่
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

ผูป้กครองร่วมไปทศันศึกษา ๒๓ ส.ค. ๖๐

ประชุมผูป้กครอง ๕ พ.ย. ๖๐



๕.๓ การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

 น าแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมาไว้ให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

อบรมภูมิปัญญา ๑๒ ก.ย.๖๐



๕.๔ การให้บริการชุมชน

 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย

 มีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับ
ทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ

ตอ้นรบัลงทะเบียน ประชุมผูป้กครอง ๕ พ.ย.๖๐



๕.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครองในเรื่องต่างๆทีผู่้ปกครองน าเสนอ
กับทางโรงเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

ประชุมผูป้กครอง ๕ พ.ย.๖๐



จบการน าเสนอ ขอบคุณค่ะ


