
ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
น าเสนอโดย

นางสาวหนึ่งฤทัย   ธีระอรรถ
ต าแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม  ครั้งที่ ๘

รายงานผลการปฏิบัติงาน





ชื่อ นางสาวหนึ่งฤทัย   ธีระอรรถ
เกิด ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙  อายุ ๓๒ ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี   
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
ต าแหนง่ ครูผูช่้วย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา   
สมุทรปราการ เขต ๑

เริม่รับราชการ     เม่ือวันที ่๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙



๑.๑ วิชาระบบเครือขา่ยคอม ฯ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒      จ านวน ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๒ วิชาแนะแนว ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒/๑   จ านวน ๑ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๓ วิชาคอมพิวเตอร์เพิม่เติม  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๕       จ านวน ๔ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๔ วิชาเลือกเพิม่เติม  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑-๓   จ านวน ๖ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๕ วิชาวิทยาการค านวณ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๔       จ านวน ๑ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๖ กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒       จ านวน ๑ ชัว่โมง/สปัดาห์
๑.๗ ชมรม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑-๓   จ านวน ๑ ชัว่โมง/สปัดาห์

รวมทัง้สิน้ปฏบิตังิานสอนจ านวน  ๑๗ ชัว่โมง/สปัดาห์



๒.๑  ครูประจ าชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒/๑
๒.๒  หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๓  เจ้าหนา้ทีฝ่่ายวิชาการ

๒. ปฏิบัตหินา้ทีอ่ื่นทีไ่ด้รบัมอบหมายซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน

วันที่ ๒ ต.ค.๖๑  
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้อ านวยการโรงเรียนและนักเรียนประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑





ขา้พเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นทีย่อมรับในสถานศึกษา

๑.๑ วินัยในตนเอง

วันที่  ๑๒ พ.ย. ๖๑
เวรพูดหน้าเสาธง

วันที่  ๒๓  พ.ย. ๖๑
เวรประจ าวัน



๑.๒   วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
• ขา้พเจ้ารักษาวินัยทีเ่ป็นขอ้ห้ามและขอ้ปฎิบัติอยา่งเคร่งครัดอยูเ่สมอ
• ไมเ่คยขาดราชการ มาปฎิบัติหนา้ทีต่ามวันเวลาราชการก าหนด



๑.๓   คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู
• ปฏิบัติตนตามแบบคุณธรรม จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู
• ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์โดย การเป็นผู้น าที่ดี ช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมงานโดยไมห่วังผล ประโยชน์
• มีความเคารพผูที้อ่าวุโสกว่า และเพ่ือนร่วมงานทุกคน

วันที่ ๔ ธ.ค.๖๑
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 



๑.๔   บทบาทหนา้ทีข่องขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมอืงทีด่ี

• มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
• ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานเป็นพลเมืองที่ดีเป็นที่ยอมรับใน

สถานศึกษาและขุมชน
• ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข

วันที่  ๒๕ พ.ย.๖๑
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕๖๑



๑.๕  การปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ ์                              
และวิธปีฏิบตัริาชการ

ขา้พเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการได้
อยา่งถูกต้องสม่าเสมอ

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๑

เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์



๒.๑  มาตรฐานวิชาชีพครู

ขา้พเจ้าพัฒนาตนตามมาตฐานวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง

๒.  มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวิชาชพีครู



๒.๒   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
• ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรักศรัทธาและความซื่อสัตยส์ุจริต
• มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร เพ่ือรักษาช่ือเสียงของตนเอง

และองค์กร

วันที่ ๑๔  ธ.ค. ๖๑
สนับสนุนนักเรียนในการแข่งกีฬาฟุตบอล MKJ ลีค

วันที่ ๗  พ.ย. ๖๑
กิจกรรมเลือกชมรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา



๓.   เจตคตติอ่วชิาชพีครู
๓.๑   คุณคา่และความส าคัญของวชิาชีพครู

- ขา้พเจ้าเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็นครูทีด่ีอยูเ่สมอ
- ขา้พเจ้าเป็นแบบอยา่งทีด่ีต่อศิษยทั์ง้ทางตรงและทางอ้อม

วันที่  ๑๑  ธ.ค. ๖๑
ร่วมกับนักเรียนประจ าชั้นม.๒/๑  ดูแลรักษาความสะอาดโต๊ะภายในห้องเรียน



๓.๒   บทบาทหนา้ทีข่องตนเองในฐานะเป็นครูทีดี่
• ขา้พเจ้ามีหนา้ทีอ่บรมสัง่สอนให้นักเรียนเป็นคนดีและมีความรู้คู่คุณธรรม
• ขา้พเจ้าเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นักเรียน การท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี  

การแต่งกายและมารยาท

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๑
นักเรียนประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๑เป็นตัวแทนน าสวดมนต์และนั่งสมาธิ 



๓.๓   การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู
ขา้พเจ้าหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอและพัฒนาตนเองด้านความรู้อยูเ่สมอ เช่น การอบรม

ภายนอกองค์กร, การน าสื่อจาก You Tube มาช่วยสอน

วันที่  ๖ ต.ค. ๖๑
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ  ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์



ขา้พเจ้าหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอและพัฒนาตนเองด้านความรู้อยูเ่สมอ เช่น การอบรม
ภายนอกองค์กร, การน าสื่อจาก You Tube มาช่วยสอน

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ ออนไลน์
สสวท.



๔.  การพฒันาตนเอง
๔.๑   การใฝ่รู้ใฝ่เรยีน
• ขา้พเจ้าพัฒนาตนเอง  อ่านหนังสือเพิม่พูนความรู้
• เขา้ร่วมการประชุม/การอบรมความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการศึกษาอยูเ่สมอ
• ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอในอินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ ์ขา่ว วารสารต่าง ๆ
• ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนส์ูงสุด

วันที่ ๘ – ๑๐  ธ.ค. ๖๑
อบรมสัมมนา เข้าใจเขา เข้าใจเรา เข้าใจกัน  ณ ตึก ๑๐๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



๔.๒   ความฉลาดทางอารมณ์
• ขา้พเจ้าสามารถควบคุมอารมณแ์ละการตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณต์่าง ๆได้อยา่ง

เหมาะสม
• ขา้พเจ้ายึดหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต
• ขา้พเจ้าเป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมงานทุกคน 

วันที่ ๘ – ๑๐  ธ.ค. ๖๑
อบรมสัมมนา เข้าใจเขา เข้าใจเรา เข้าใจกัน  

ณ ตึก ๑๐๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๔ ธ.ค.๖๑
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 



๔.๓   การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ขา้พเจ้ามุง่มัน่ในการท างาน  โดยไมม่ีความยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน  

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้และปฏิบัติงานให้ส าเร็จจนเป็นทีย่อมรับ

วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑
เยี่ยมบ้านนักเรียนประจ าชั้นม.๒/๑ 

วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๑
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติมนอกสถานที่ 



๕.๑   การพัฒนาบคุลกิภาพ

๕.   การพัฒนาบุคลิกภาพ

ข้าพเจ้าพัฒนาบุคลิคภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรับความคิดของผู้อื่นพร้อมทั้ง
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงบุคลิกภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับการเป็นขา้ราชการครู โดยแต่งกายสะอาด
สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๑
ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน

วันที่  ๑๑  ธ.ค. ๖๑
เวรประจ าวัน



๕.๒  การปรบัตวั
ขา้พเจ้าปฏิบัติตนให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรและปฏิบัติตนได้ถูกกาลเทศะเหมาะสม

กับการเป็นครูทีด่ี

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๑
ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๑
น านักเรียนไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทปราการ



๖.๑   การประพฤติตนตามหลักศาสนา

๖.   การด ารงชีวิตที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการกระท าแต่ความดี ทั้งกาย 
วาจา และใจ

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑ 
ไหว้พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ 



๖.๒  การด าเนนิชวีติตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง

ขา้พเจ้ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  และสามารถบริหารจัดการการออมเงินในครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม



หมวดที ่๒
การปฏิบัติงาน



๑.  การจดัการเรียนรู้
๑.๑ การวเิคราะห์มาตรฐานผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวงัและสาระการ

• มีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชัน้ สาระการเรียนรู้ช่วงชัน้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายปี เพ่ือก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา สาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ

• น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้



๑.๒   การออกแบบการจดัการเรยีนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  



๑.๓   การวจิยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รยีน
• จัดท าวิจัยในชัน้เรียนหลังจากสอนนักเรียนในแต่ละแผนการเรียน เพ่ือรับทราบปัญหาและ

หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป

วิจัยเรื่ อง  การพัฒนาการ
เรียนวิชาวิทยาการค านวณ
โดยใช้เกมส์เป็นสื่อการเรียน
การสอน 



๑.๔   การรายงานผลการเรยีนรู้
มีการจัดท าผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชัน้เรียนทีส่อน

หนา้ปกปพ.5



๒.   การพัฒนาผูเ้รียน
๒.๑  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แกผู่เ้รยีน

• ขา้พเจ้าได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนตลอดเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีด่ีให้กับผูเ้รียน

• มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีด่ีให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียน
• มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในทุกครัง้ทีม่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- แผนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ 

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๑
นักเรียนประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที๒่/๑
เป็นตัวแทนน าสวดมนต์และนั่งสมาธิ 



๒.๒  การพัฒนาทกัษะชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจติของผูเ้รียน
• ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน
• ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีกระบวนการคิดทีด่ี

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๑
น านักเรียนที่สนใจไปแนะแนวนอกสถานที่

ณ ฐานทัพอากาศดอนเมือง

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๑
ให้นักเรียนเล่นเกมก่อนเข้าสู่บทเรียน



๒.๓  การพฒันาผูเ้รยีนทีม่ีความตอ้งการพเิศษ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนดีข้ึน

วันที่ ๗ พ.ย. ๖๑
นักเรียนเลือกชมรม

วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑
สอนเสริมวิชาคอมพิวเตอร์



๒.๔  การปลูกฝังวนิยั และความเป็นประชาธปิไตยแกผู่เ้รียน

• มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมประชาธิปไตยภายในห้องเรียน 
• มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 
• เป็นแบบอยา่งให้กับนักเรียนในด้านการจัดการประชาธิปไตย

วันที่ ๑๗  ธ.ค. ๖๑
ให้นักเรียนโหวตเร่ืองการจัดงานปีใหม่ภายในห้อง



๒.๕  การสร้างคา่นยิมทีด่งีามและความภูมใิจในความเป็นไทยให้ผูเ้รยีน
• ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
• ร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
• ร่วมร้องเพลงชาติไทย
• พยายามสร้างค่านิยมทีด่ีงามให้แกผู่้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนยึดถือปฏิบัติ และสร้าง

ความภูมิใจในความเป็นไทยให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียน

วันที่ ๔ ธ.ค.๖๑
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๑

เข้าแถวเคารพธงชาติ 



๒.๖  การจดัระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีน
การออกเยีย่มบ้านนักเรียน และการด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง 

วันที่ ๔ ก.ค. ๖๑
เยี่ยมบ้านนักเรียนประจ าชั้น ม.๒/๑

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๑
สอบถามและแก้ปัญหานักเรียน

ประจ าชั้นมาโรงเรียนสาย



๓.๑   การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมในการจดัการเรยีนรู้
จัดท าส่ือการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายและน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ส่ือการสอน PowerPoint, ส่ือการสอน เนื้อหาเพิ่มเติมใน Internet, 
ส่ืออุปกรณ ์คอมพิวเตอร์

๓.  การพฒันาทางวิชาการ



๓.๒  การพฒันาและใช้แหลง่เรียนรู้ในภมูิปัญญาทอ้งถิน่

พยายามส ารวจแหล่งเรียนรู้บริเวณสถานศึกษาจัดตั้งข้ึนเพ่ือน ามาช่วยในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน

วันที่ ๒๒  พ.ย. ๖๑
น านักเรียนร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะภายในสถานศึกษา

และขยายไปสู่ชุมชน



๓.๓   การใช้และสร้างเครือขา่ยทางวชิาการ
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อ

แลกเปลีย่นเรียนรู้

วันที่ ๑๑  พ.ย. ๖๑
อบรมการพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ

จัดเก็บและน าเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบ
พอร์ตโฟลโิอดิจิทัล   อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

วันที่ ๑๕  พ.ย. ๖๑
รับบอร์ด Kid Bright 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม



๓.๓   การใช้และสร้างเครือขา่ยทางวชิาการ



๔.   การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑   งานบรหิารทัว่ไป

ขา้พเจ้ามีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทัว่ไป 
เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันที่ ๒๒  พ.ย. ๖๑
น านักเรียนร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะภายใน

สถานศึกษา

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๑
ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน

ณ ลานกีฬาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์



วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๐  เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการ
ส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของสถานศึกษา  

๔.๒   งานสนบัสนนุวชิาการ
ขา้พเจ้าเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององค์กร  โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้บังเกิดผลส าเร็จ 

วันที่ ๑๑  พ.ย. ๖๑
อบรมการพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีใน

การจัดเก็บและน าเสนอผลงานของนักเรียนใน
รูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 



๔.๓   โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทุกกิจกรรม เช่น  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา, 

กิจกรรมลูกเสือ, กิจกรรมวันแม ่ฯลฯ

วันที่ ๑๐   ต.ค. ๖๑ 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน



วันที่  ๒๕ พ.ย.๖๑
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕๖๑



วันที่ ๔ ธ.ค.๖๑
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 



๕.๑   การศึกษาเกีย่วกบัชมุชน
น าขอ้มูลทีไ่ด้จากการศึกษาเกีย่วกับชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๕.   ความสมัพนัธก์ับชมุชน



๕.๒   การให้ความร่วมมอืกบัผูป้กครองและชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนที่จัดข้ึน

เน่ืองในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆร่วมกับนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน

วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑
น านักเรียนไปช่วยพัฒนาลานวัดและบริเวณรอบอุโบสถ

วัดด่านส าโรง



๕.๓   การน าชุมชนเขา้มามีสว่นร่วมในการจัดการเรียนรู้
น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม

น าวิทยากรจากสถานีอนามัยต าบลด่านส าโรง
มาให้ความรู้กับนักเรียนในวิชาเลือกเพิ่มเติม



๕.๔  การให้บรกิารชุมชน
ให้บริการชุมชนสม่าเสมอ



๕.๕   การแลกเปลีย่นเรียนรู้กับชุมชน

มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับชุมชนอยา่งสม่าเสมอ

วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑  
เยี่ยมบ้านนักเรียนและพูดคุยกับผู้ปกครองในเร่ืองต่างๆ



จบการ
น าเสนอ


