
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อม

และพฒันาอย่างเข้มของครผููช่้วยครั้งท่ี ๘

นายวรวุฒิ กฐินเทศ

ต าแหนง่ครผููช้่วย กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรยีนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต ๑



ข้อมลูท่ัวไป
ชื่อ – สกุล: นายวรวฒุ ิ  กฐินเทศ

เกิดเมื่อ: ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

สัญชาต:ิ ไทย เชื้อชาต:ิ ไทย ศาสนา: พุทธ

ภูมิล าเนา: อยู่บ้านเลขที ่ ๙๒ หมู่ที่ ๒๐ ต าบล เวียงสะอาด 

อ าเภอ พยัคฆภมูิพิสัย จังหวดั มหาสารคาม รหัสไปรษณยี์ ๔๔๑๑๐

ที่อยู่ปัจจบุนั: ๑๓๒๖ หมู่ที่ ๓ ซอย ด่านส าโรง ๓๘/๑ ต าบล ส าโรงเหนอื

อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวดั สมุทรปราการ รหัสไปรษณยี ์๑๐๒๗๐ 



ประวัติการศึกษา
ล าดับ ระดบัการศกึษา/วฒุิ ปีที่จบ วิชาเอก/

หลักสูตร

สถานศกึษา

1. ประถมศกึษาปทีี่ ๖ ๒๕๓๔ - โรงเรยีนบา้นดอนหมี จ. มหาสารคาม

2. มัธยมศึกษาปทีี ่๓ ๒๕๓๘ - โรงเรยีนเวยีงสะอาดพทิยาคม จ. มหาสารคาม

3. มัธยมศึกษาปทีี ่๖ ๒๕๔๓ สามัญ กศน. อ าเภอพยคัฆภมูิพสิยั จ. มหาสารคาม

4. ปริญญาตรี ๒๕๕๑ พุทธศาสตร

บัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย

จ. ร้อยเอด็



ประวัติการท างาน

ที่ ปี พ.ศ. งาน สถานท่ี

๑ ๒๕๕๓ –๒๕๕๔ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

๒ ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดต าหรุ มิตรภาพที่ ๖๕

จ. สมุทรปราการ

๓ ๒๕๕๙ –ปัจจุบัน ครูผู้ช่วย (บรรจุแต่งตั้ง  

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ครูผู้ช่วย โรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถัมภ์



หมวด ๑ 

การปฏิบัติตน



๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู

๑.๑ วินัยในตนเอง

- ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา 

- เข้าสอนนักเรียนตรงเวลา

- ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นครู



กิจกรรมการเรยีนการสอน



๑.๒ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

- ไม่เคยขาดราชการ มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ราชการก าหนด

- ไม่เคยปฏิบัติตนให้ผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู



๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู

- มีความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า และเพื่อนร่วมงานทุกคน

- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์โดยการเป็นผู้น าที่ดี 

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ต่างตอบแทน

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู



กิจกรรมไหวค้รู
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงเรยีนมหาภาพกระจาดทองอปุถัมภ์



กิจกรรมไหว้ครู
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงเรยีนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์



รับนักเรยีนหนา้ประตู



รณรงค์ต่อตา้นการเลน่พนนัฟุตบอลโลก  
๗ มิถุนายน๒๕๖๑



๑.๔ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี

- มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

- ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

- ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู



ถวายพระพรชัยมงคล

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



วันแม่แห่งชาติ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑



รว่มประชมุกบัสภานกัเรยีน เพ่ือเตรยีมกิจกรรมไหวค้ร ู

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑



๑.๕  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการ ปฏิบัติราชการ

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังของผู้บังคับบัญชาและทางราชการ

- การปฏิบัติตามค าส่ังต่างๆ

- ปฏิบัติตนตามกฎหมาย

- ยึดมั่นในประเพณีนิยม และปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีของสังคม และ

เคารพสถานที่

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู



กจิกรรมหล่อเทียนพรรษา



๒. มาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณวชิาชีพครู

๒.๑  มาตรฐานวิชาชีพครู

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีคุณลักษณะดังนี้ คือ 

อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาและผ่านการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ทางการศึกษาเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินการสอน

- ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู





๒. มาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณวชิาชีพครู

๒.๒  จรรยาบรรณวิชาชีพครู

- ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

โดยมีความรักศรัทธาและ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กร เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร



๓. เจตคติตอ่วชิาชีพครู

๓.๑ คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 

- ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและชื่อเสียงของครู 

เช่น ไม่น าความลับของทางราชการไปเปิดเผยในสถานที่ต่างๆ

- เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมี

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่าง

ที่ดีต่อศิษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม



3. เจตคตติอ่วิชาชีพครู

๓.๒ บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะของครูที่ดี

- มีหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

เตรียมการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

รวมทั้งไม่ละทิ้งเด็ก

- ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้วยหลักธรรม และหลักวิชาชีพครู เช่น อบรมสั่งสอนให้นักเรียน

เป็นคนดีและมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในทุกๆด้าน การเป็นผู้น า 

การท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี การแต่งกาย มารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน



ถอดบทเรียนเรื่อง “หมปู่าอะคาเดม่ี”



กิจกรรมการเรยีนการสอน  



กิจกรรม  ASEAN DAY  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑



๓. เจตคติต่อวิชำชีพครู

๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

- ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีการเข้าร่วมการประชุม

การอบรมเกี่ยวกบัความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

- ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอในอินเตอร์เน็ต และ หนังสือพิมพ์ ข่าว วารสารต่างๆ

- พัฒนาตนเองด้านความรู้อยู่เสมอ



เขา้อบรมพฒันาจรยิคุณ

ณ ส ำนกังำนเขตพื้นที่ สพป. สป. ๑ 

วนัที่ ๑  กรกฎำคม ๒๕๖๑



เขา้อบรมพฒันาจรยิคุณ

ณ ส ำนกังำนเขตพื้นที่ สพป. สป. ๑        วนัที่ ๑  กรกฎำคม ๒๕๖๑



เข้ารบัการอบรมตมโครงการพฒันาครเูตม็รปูแบบ (คูปองคร)ู 

๑๑ – ๑๓  สงิหาคม ๖๑



๔. การพฒันาตนเอง

๔.๑ การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

- พัฒนาตนเอง ศึกษาเพิม่เตมิ เข้ารว่มการอบรมตา่งๆ

- ใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

- ใฝ่หาความรูใ้หม่ๆ อยู่เสมอในอนิเตอรเ์นต็ 

และหนงัสอืพมิพ ์ข่าว วารสารตา่งๆ

- ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพือ่เพิม่ความรูใ้ห้กบัตนเองอยู่เสมอ



เขา้อบรมพฒันาจรยิคุณ

ณ ส ำนกังำนเขตพื้นที่ สพป. สป. ๑ 

วนัที่ ๑  กรกฎำคม ๒๕๖๑



อบรมพัฒนาตามโครงการคูปองครู ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาครู วังน้ าเขียวเลควิว



การประชมุ

ประชุมกลุม่สาระ ประชุมสายชั้น



๔. การพัฒนาตนเอง

๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์

- มีความยิ้มแย้มแจ่มใส

- เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน

- ยึดหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวติ 



กจิกรรมวนัศกุรเ์ราสขุใจ



๔. การพัฒนาตนเอง

๔.๓ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

- มุ่งมั่นในการท างาน โดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

- ชื่นชมและให้ก าลังใจศิษย์เมื่อท าความดี ตักเตือน อบรมเมื่อศิษย์ท าผิด

และส่งเสริม และยกย่อง เมื่อศิษย์ท าดี



กิจกรรมการเรยีนการสอน  



ถอดบทเรียนเรื่อง “หมปู่าอะคาเดม่ี”



๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ

๕.๑ การพัฒนาบคุลิกภาพ

- พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรับความคิดของผู้อื่น พร้อมทั้ง

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู  โดยแต่งกาย

สะอาด สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกบักาลเทศะ



๕. การพัฒนาบุคลกิภาพ

๕.๒ การปรับตวั

สามารถปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้น 

และอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข โดยการสังเกตและสอบถาม

เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร



๖. การด ารงชีวิตทีเ่หมาะสม

๖.๑ การประพฤตตินตามหลักศาสนา

ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการกระท าแต่ความดี ทั้งกาย 

วาจา และใจ หมั่นสวดมนต์ ท าสมาธิ ท าจิตใจให้สงบและ แผ่เมตตาอยู่เสมอๆ



๖. การด ารงชวีติทีเ่หมาะสม

๖.๒ การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัดอดออม

น้อมน าพระราชด ารัสมาเป็นแบบอย่างด าเนินชีวิต



หมวด ๒

การปฏิบติังาน



๑. การจัดการเรยีนรู้

- สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

- สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

- สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

- สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

- สอนรายวิชา สังคมศึกษาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

- สอนราวิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

- สอนราวิชาหลักฐานระวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔



ตารางสอน



๑. การจัดการเรยีนรู้

๑.๒ การออกแบบการจดัการเรยีนรู้

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  

สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และมกีาร

วัดผลประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้



กิจกรรมการเรยีนการสอน  



๑. การจัดการเรยีนรู้

๑.๓ การวิจยัและแก้ปญัหาในชัน้เรยีน

- มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนหลังจากสอนนักเรียนในแต่ละแผนการเรียน 

เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนต่อไป

- มีการแก้ปัญหาในห้องเรียนด้วยกระบวนการ PLC ระดับห้องเรียนเพื่อ

แก้ปัญหา



๒. การพัฒนาผูเ้รยีน

๒.๑ การปลูกฝงัคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้กผู่เ้รยีน

- มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมีการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละระดับชั้นที่จัด  

กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 



ให้การอบรมนักเรียนในตอนกลางวนัและนั่งสมาธิ



กิจกรรมวนัศกุรเ์ราสุขใจ



๒. การพฒันาผูเ้รยีน

๒.๒ การพฒันาทกัษะชวีติ สุขภาพกาย และสุขภาพจติของผูเ้รยีน

- มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ให้ผู้เรียนนั้นมีความสุขในการเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของนักเรยีนให้ดยีิ่งขึ้นผ่านจัดกิจกรรมต่างๆ



2. การพัฒนาผูเ้รยีน

๒.๓ การพัฒนาผูเ้รยีนทีม่ีความตอ้งการพเิศษ

- เรียนรูแ้ละศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้ทราบความต้องการ 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัวของนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าผลที่ได้ไป

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท า

ใหน้ักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความ

โดดเด่น ได้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งข้ึน

- มีการส่งต่อผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆตามความต้องการ 



๒. การพัฒนาผูเ้รยีน

๒.๔ การปลกูฝงัวนิยัประชาธิปไตยใหแ้ก่ผูเ้รยีน

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

ในห้องเรียน เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยใหเ้กิดขึ้นกับผู้เรียน

- มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา

- เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในด้านการจัดการประชาธิปไตย



กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัย



๒. การพัฒนาผูเ้รยีน

๒.๕ การสรา้งคา่นยิมทีด่งีามและความภาคภมูิใจในความเป็นคนไทยของผูเ้รยีน

- สร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนยึดถือปฏิบัติ และสร้างความ

ภูมิใจในความเป็นไทยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

- ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยชุดไทย และหรือชุดผ้าไทยในวันศุกร์ 



ส่งเสรมิความภมูใิจในการแต่งกายดว้ยชดุผา้ไทย



๒. การพฒันาผูเ้รยีน

๒.๖ การจดัระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรียน

- จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการศึกษาและส ารวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

- มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% และเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามสมควร 

เพื่อแก้ปัญหานักเรียนมาสาย ขาดเรียนบ่อย และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อ

ประสานงานกับผู้ปกครอง ร่วมแก้ปัญหาหรือสนับสนุนนักเรียน



ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อผู้ปกครอง



๓. การพัฒนาทางวิชาการ

๓.๑  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

- มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรูท้ี่  

หลากหลาย และน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน



๓. การพัฒนาทางวิชาการ

๓.๒  การพฒันาและใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละในภมูิปญัญาทอ้งถิน่

- ส ารวจแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งขึ้น ภูมิ
ปัญญา เพื่อนามาช่วยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม
ชุมชน



๓. การพฒันาทางวชิาการ

๓.๓ การใชแ้ละสรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการ

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวง
อาชีพครู และแลกเปล่ียนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทางวิชาการ ในรูปแบบช่องทาง
ต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ในระหว่างองค์กร



๔. การพฒันาสถานศึกษา

๔.๑ งานบรหิารทัว่ไป

- มีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย

จากงานบริหารทั่วไป เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



ดูแลความเรียบร้อยให้นักเรียนตดัผม



๔. การพัฒนาสถานศึกษา

๔.๒ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

จิตอาสาเพื่อน้อง

แห่เจ้าพ่อทัพ

ลูกเสือท าความสะอาดวัดด่านฯ



๕. ความสมัพันธก์บัชมุชน

๕.๑ การศึกษาเกี่ยวกับชมุชน

- ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อน าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น สร้างค่านิยมที่ดีงาม 

ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่



๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน

๕.๒ การใหค้วามรว่มมือกับผูป้กครองและชมุชน

- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด หน่วยงานราชการอื่น 

และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนทีจ่ัดขึ้นเนื่องใน

โอกาสวันส าคัญต่างๆร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน



ร่วมกับเทศบาลและชุมน แห่เทียนพรรษา ทอดถวายทีว่ัดดา่นส าโรง
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



ร่วมรณรงคต์่อต้านการเล่นพนนัฟตุบอลโลก

๗  กรกฎาคม ๒๕๖๑



๕. ความสมัพันธ์กบัชมุชน

๕.๓ การให้บรกิารชุมชน

- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วยความเต็มใจ

- มีความเต็มใจที่จะให้บริการแกผู่้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกบัทางโรงเรียน

ด้วยความเต็มใจ



กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษา  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



๕. ความสมัพันธ์กบัชมุชน

๕.๔ การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับชุมชน

- ยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครองในเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครองน าเสนอกับทาง

โรงเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนและกิจกรรมการเรยีนการ

สอนใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป



ขอจบการน าเสนอ
ขอบคุณครับ


