
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต ๒ 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต ๒ มีการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมการต้อนรับครูบรรจุใหม่  

๒. กิจกรรมการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร ประจ าปีการศึกษา 2565  

 ๓. กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้และด้านการจัดสภาพแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ จ.ก าแพงเพชร 

 ๔. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

๕. กิจกรรม Big Cleaning Day   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงาน 

กิจกรรมการต้อนรับครูบรรจุใหม่ 

 

วัตถุประสงค ์: 
 ๑. เพื่อเป็นการต้อนรับบุคลากรคนใหม่ท่ีได้มาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 ๒. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีงามให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : 
 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการต้อนรับครูบรรจุใหม่ ของโรงเรียน

วัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสท่ีมีข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบรรจุและแต่งต้ังหรือย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ี  ณ 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม โดยเมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายยุทธนา หงสไกร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการครูท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในครั้งนี้ประกอบด้วย 
คุณครวูิชาเอกพลศึกษา ๑ อัตรา และวิชาเอกปฐมวัย ๑ อัตรา 

ภาพการด าเนินงาน :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงาน 

กิจกรรมการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร  

ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

วัตถุประสงค ์: 

 ๑. เพื่อเป็นการต้อนรับบุคลากรคนใหม่ท่ีได้มาปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร 

 ๒. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีและน าเสนอโครงการผลงานของแต่ละโรงเรียน 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : 

 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียน

กัลยาณมิตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต ๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอุเบกขาราม น าโดย ดร.ยุทธนา หงสไกร 

ผู้อ านวยการวัดอุเบกขาราม และในนามประธานกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร เข้าร่วมประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียน

กัลยาณมิตร มีการน าเสนอผลงานของโรงเรียน ผลงานนักเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบ 

Active learning ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.ก าแพงเพชร เขต 2      

ภาพการด าเนินงาน :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงาน 

กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้และด้านการจัด

สภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  

ณ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ จ.ก าแพงเพชร 
 

วัตถุประสงค ์: 

 ๑. เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านเขาพริก
อนุสรณ์ 

 ๒. เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านเขา
พริกอนุสรณ์ 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : 

 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา  
การจัดการเรียนรู้และด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านเขาพริก
อนุสรณ์ จ.ก าแพงเพชร ของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต ๒ ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย นายยุทธนา หงสไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้และด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ จ.ก าแพงเพชร เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดอุเบกขารามต่อไป 

ภาพการด าเนินงาน : 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงาน 

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

วัตถุประสงค ์: 

 ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของ

ผู้เรียน 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : 

 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒ ได้ด าเนินการมา
อย่าต่อเนื่อง โดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) คือ การรวมตัว 
ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน PLC จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนวัดอุเบกขารามได้สร้างกลุ่ม PLC ขึ้นจ านวน ๕ กลุ่ม ได้แก่ เศรษฐกิจ
พอเพียง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และการส่งเสริม
การพูดจาให้ไพเราะและถูกกาลเทศะของนักเรียน 

ภาพการด าเนินงาน : 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงาน 

กิจกรรม Big Cleaning Day   

 

วัตถุประสงค ์: 

 ๑. เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมาใช้บริการของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  

 ๒. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการท างานและระบบงาน  และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ภายในองค์กร 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : 

 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรม Big Cleaning Day ของโรงเรียนวัด

อุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒ ได้ด าเนินการเมื่อวันท่ี ๑๐ - ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายยุทธนา หงสไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ร่วมกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ร่วมด้วยช่วยกันท าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเพื่อจัด

ให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการของ

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 

ภาพการด าเนินงาน : 

 

   


