
 

บทสรปุ 
 

 โครงการ เสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดท าขึ้นเพื่อให้คณะครู บุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้พัฒนาทักษะและ
เทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ีปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าความรู้ เทคนิคใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มาสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมสภาพบรรยากาศต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้  เกิดทักษะและ
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้   
 การด าเนินโครงการ เสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการร่วมประชุมและวางแผนโดยคณะผู้บริหารและคณะครูหัวหน้า
งานในฝ่ายต่างๆ เพื่อประสานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทราบถึงแนวปฏิบัติ  จากนั้นร่าง
ก าหนดการ และท าหนังสือต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมประสานกับหน่วยงานสถานท่ี  ตลอดจนวิทยากรท่ีให้
ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ี
เป็นรูปแบบใหม่ๆ  และส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  นอกจากนี้เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย 
 ผลการด าเนินกิจกรรม ร้อยละ 95 ของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถน าความรู้
เทคนิควิธี  มาปรับใช้ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีคุณภาพ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของโรงเรียนท่ีก าหนด 

 
 
       ลงช่ือ 
              (นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง)

              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

 
เรือ่ง หนา้ 
บทสรุป 
บันทึกข้อความ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 2-3 
ภาคผนวก  

     1. โครงการ 4-6 
     2. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 7-17 
          -  บันทึกข้อความขออนุมัติเงินด าเนินกิจกรรมในโครงการ   
          -  หนังสือขออนุญาตไปราชการ  

-  หนังสือค าส่ังแต่งต้ัง  
     -  รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน   
3. ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ 18-20 
  

  
  
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                      บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์    อ าเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ 
ท่ี  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์     วันท่ี 20 เมษายน 2564 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ เสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์    

  ด้วยกลุ่มงานบริหารฝ่ายงานบุคคล  ได้ด าเนินการโครงการ เสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส าเร็จลุล่วงไปแล้วนั้น   
  บัดนี้ กลุ่มงานบริหารฝ่ายงานบุคคล  จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เสริมสร้าง
ทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ลงช่ือ                                              
                     ( นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          

ลงช่ือ………………………………………………… 
   ( นางนวพร  สีดาแก้ว ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ………………………………………………… 

 

( นายอิทธิพัทธ์    ธีระวรรณสาร ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ เสรมิสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ  

 บุคลากรในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีประสบการณ์ในหลักคิดและวิธีการท่ีมีความแตกต่างกัน การ
พัฒนากระบวนการและขั้นตอน    โดยการศึกษา อบรม สัมมนา จะท าให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
ค้นพบเทคนิค และเกิดทักษะ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือน และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
ย่อมมีความส าคัญ ครูท่ีมีเทคนิควิธีการสอนท่ีดี ก็จะท าให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีและมี
คุณภาพส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน การพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาทุกๆ  ด้านท่ีกล่าวมาจึงมี
ความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อบุคลากรจะเกิดทักษะและน าวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้
งานท่ีท ามีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประสบผลส าเร็จ   
 ดังนั้นเพื่อให้คณะครูและบุคลากรสามารถค้นพบเทคนิควิธี น ามาปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงาน
ของตน ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จึงได้จัดอบรมคณะครู บุคลากร ในด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน ท่ีมีคุณภาพ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงความส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของ
โรงเรียนท่ีต้ังไว้  
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 1. เพื่อให้คณะครู บุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้พัฒนาทักษะและเทคนิควิธี
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ีปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพื่อให้สามารถน าความรู้ เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาสนับสนุนส่งเสริมท่ีส่งผล
ให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ…เขียนสรุปจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
 1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ านวน 44  คน  
 2. โครงการจัดขึ้นในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2564 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงานคือ ประชุมวางแผนงานและเตรียมการด าเนินโครงการ เพื่อน าคณะครูและ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และสรุปรายงานผล 
 
 
 
 



 

4. ผลการประเมินโครงการ 
          ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ  ร้อยละ 95 ของข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนและ สามารถค้นพบเทคนิควิธีและเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน   ได้อย่างมีคุณภาพ  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนท่ีก าหนด 
 
 
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ    80,000 บาท 
      ท่ีใช้ไป          72,210 บาท 
 คงเหลือ         7,790 บาท 
 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  ครู บุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สามารถเสริมสร้างเทคนิควิธี  ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลต่อองค์กร 
 2.  ครู บุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สามารถน าองค์ความรู้มาสนับสนุนส่งเสริม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อโครงการ  เสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา       
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (   ) งานประจ า      () โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                     (   ) กิจกรรมใหม่    (   ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงาน   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีงบประมาณ  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  

 
1. หลักการและเหตุผล   
 บุคลากรในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีประสบการณ์ความแตกต่างกัน การพัฒนากระบวนการและ
ขั้นตอน    โดยการศึกษา อบรม สัมมนา จะท าให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนค้นพบเทคนิค และเกิด
ทักษะ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือน และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ย่อมมีความส าคัญ ครูท่ีมี
เทคนิควิธีการสอนท่ีดี ก็จะท าให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีและมีคุณภาพส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ของ 
นักเรียน การพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาทุกๆ  ด้านท่ีกล่าวมาจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
เพื่อบุคลากรจะเกิดทักษะและน าวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้งานท่ีท ามีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประสบผลส าเร็จ   

ดังนั้นเพื่อให้คณะครูและบุคลากรสามารถค้นพบเทคนิควิธี น ามาปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงาน
ของตน ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จึงได้จัดอบรมคณะครู บุคลากร ในด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน ท่ีมีคุณภาพ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงความส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของ
โรงเรียนท่ีต้ังไว้  

 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้คณะครู บุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้พัฒนาทักษะและเทคนิควิธี
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ีปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ  คุณภาพประสิทธิผลและคุณภาพ 

2. เพื่อให้สามารถน าความรู้ เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาสนับสนุนส่งเสริมท่ีส่งผล
ให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 
3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง

อุปถัมภ์ร้อยละ95สามารถค้นพบเทคนิควิธีและเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสุขและจัดกิจกรรม



 

การเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนท่ี
ก าหนด  

 3.2  เชิงคุณภาพ ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์และ

โรงเรียนสามารถค้นพบทักษะและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสุขและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนท่ีก าหนด 

 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ท่ี งาน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 

 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการ 
-ประชุม  ช้ีแจงหลักการและเหตุผลในการ
จัดกิจกรรม 
-วางแผนการด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ 
-จัดเตรียมเอกสาร /วิทยากร/ สถานท่ีในการ
จัดอบรม 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2564 

 
 

 
 
 

นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง 
นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี 

 

2. - ปฏิบัติตามแผน 
สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 
 
5.  งบประมาณและทรัพยากร 
 

รายการ / กิจกรรม / ค าชี้แจง / 

ในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าวิทยากร 10,000   
2 .ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องด่ืม  30,000  
3. ค่าสถานท่ีจัดอบรม/ศึกษาดูงาน  10,000  
4. ค่าพาหนะ  20,000  
5. อื่นๆ   10,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 

 



 

6.   การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและ

ประเมนิผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 95 ของข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
และ สามารถค้นพบเทคนิควิธีและเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงาน  ได้อย่างมี
คุณภาพ  เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บรรลุตามเป้าประสงค์
ของโรงเรียนท่ีก าหนด 

 

- การสังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสัมภาษณ์ 

 

 
ครูศรัณย์ญุตา กุศลส่ง 
ครูณัฏฐณิชา โยธาภักดี 

 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครู และบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สามารถเสริมสร้างเทคนิควิธี 
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลต่อองค์กร 

2. ครู และบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์สามารถน าองค์ความรู้มาสนับสนุน
ส่งเสริม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

ลงช่ือ   ................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง)   

    ต าแหน่ง  ครูช านาญการ                   
 

ลงช่ือ     ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (……………........................…………………)  

        รองผู้อ านวยการฝ่าย  ........................................ 
    
 

ลงช่ือ     ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   
 



 

 

บนัทกึข้อความ 

สว่นราชการ   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์                                      
ที่                                 วนัที ่    24   มีนาคม  2565 
เรือ่ง   ขออนุมัติ น าคณะครูไปพัฒนาบุคลากร 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

        ด้วยทางฝ่ายงานบุคคลโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีความประสงค์น าคณะครู
เดินทาง เพื่อด าเนินการและท ากิจกรรม  car rally ตามกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริม
ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  ในระหว่างวันท่ี  28 –30 
มีนาคม  2565  ณ จังหวัดยโสธร  จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีผู้บริหารคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมเดินทางไปท้ังส้ิน  21 คน  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน งธ-
6875 นครราชสีมา 8กถ-4152 กทม. 2ข-4802 กทม. 6กข13 กทม. 9กฉ-4202 กทม. ยานพาหนะรวม 5 คัน  
ตามรายช่ือดังแนบ ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณดังนี้ 

1. ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว จ านวน 5 คัน   เป็นเงิน 30,000 บาท 
2. ค่าท่ีพัก 21 คน คนละ 600 บาท   เป็นเงิน 12,600 บาท 
3. ค่าอาหาร  
 -วันท่ี 29 มีนาคม 2565 จ านวน 21คนคนละ 600 บาท  
 อาหารเช้า  อาหารกลางวัน  อาหารเย็น  เป็นเงิน 12,600 บาท 
 -วันท่ี 30 มีนาคม 2565 จ านวน 21คนคนละ 400 บาท 
 อาหารกลางวัน อาหารเย็น   เป็นเงิน  8,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    เป็นเงิน        63,600 บาท 

               (หกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  
ในการนี้  ข้าพเจ้าขออนุมัติน าคณะครูไปศึกษาดูงาน  โดยใช้งบประมาณจากโครงการ

เสริมสร้างทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา  ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
 

 ลงช่ือ............................................ 

      (นางสาวศรัณย์ญุตา   กุศลส่ง) 
          ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 

 
 
 
 
 



 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 

       ลงช่ือ............................................. 
        (นางนวพร   สีดาแก้ว) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 

       ลงช่ือ............................................. 
     (นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ท่ี ศธ๐๔๑๔๙.๐๒๙/      โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

  ต าบลส าโรงเหนือ   อ าเภอเมืองฯ 
 จังหวัดสมุทรปราการ   ๑๐๒๗๐ 
 

 ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  ขออนุญาตไปราชการ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑. ส าเนาโครงการ       จ านวน        ๑ ฉบับ 
         ๒. ก าหนดการ       จ านวน        ๑ ฉบับ 

                 ๓. รายช่ือคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา    จ านวน        ๑ ชุด 
 

                     ด้วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จะน าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๒๑ คน ด าเนินกจิกรรมการพัฒนาบุคลากร สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม
เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน โดยใช้กจิกรรมเปน็ฐาน ณ จังหวดัยโสธร จังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
หนองบัวล าภู ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการสร้างความสัมพันธ์
และส่งเสริมให้เกิดทักษะการท างานเป็นทีม 
 

  ในการนี้ จึงขออนุญาตน าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไปด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ณ จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดหนองบัวล าภู ระหว่าง
วันท่ี ๒๘ – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๕ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน งธ-6875 นครราชสีมา 
8กถ-4152 กทม. 2ข-4802 กทม. 6กข13 กทม. 9กฉ-4202 กทม. รวม 5 คัน  ตามวันเวลาและก าหนดการท่ี
แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

 
              (นายวิริยะ  ชะนะมา) 
      รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล   โทร. /  โทรสาร.  ๐๒-๗๔๙๖๖๔๕   
MAHAPHAB@HOTMAIL.COM  
      โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 



 

 รายชือ่คณะครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ดนิทางไปด าเนนิกจิกรรมตามโครงการพฒันาบคุลากร 
สร้างความสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิทกัษะการท างานเปน็ทีมเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน โดยใชก้จิกรรม

เปน็ฐาน ณ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัหนองบวัล าภู  
ระหวา่งวนัที ่28 – 30 มนีาคม  2565  

 
1. นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร 
2. นายวิริยะ  ชะนะมา 
3. นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง 
4. นางสาวพิกุล  ว่องไว 
5. นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย 
6. นายศราวุธ  บุญส่ง 
7. นางสาวอุ่นเรือน  นาเมืองรักษ ์
8. นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข 
9. นายภูวดล  ขันค ามาละ 
10. นายจามร  จิตรบุญมา 
11. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย 
12. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 
13. นางสาวณีรนุช  กุมผัน 
14. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ 
15. นางสาวศศิธร  แสงศรีเรือง  
16. นายแกนรินทร์  เผือกผ่อง 
17. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ 
18. นางสาวอารยา  สอนวงษ์ 
19. นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี 
20. นายส าราญ  มุ่งการนา 
21. นายรณรงค์  หมัดมุด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

               

 

ค าส่ัง  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี    / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการพฒันาบุคลากรและเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างาน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

....................................................…………………… 

  ด้วยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มีความประสงค์จะจัดท าแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการระดมพลังความคิดจากผู้บริหารและคณะครู 
แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ บุคลากรปฏิบัติงานแบบ work from home ท าให้ขาดการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน การสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ จะส่งเสริมให้เกิดทักษะการท างานเป็นทีม 
รวมถึงการเกิดทักษะอื่นๆ ท่ีจะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนในการจัดการเรียนการสอน ย่อมมี
ความส าคัญ ครูที่มีเทคนิควิธีการสอนท่ี ก็จะท าให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีและมีคุณภาพส่งผล
ถึงผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน การพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาทุกๆ ด้านท่ีกล่าวมา และเตรียมความพร้อม
การจัดท าแผนปฏิบัติการ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะได้รับการสนับสนุน เพื่อบุคลากรจะเกิดทักษะและน าวิทยาการ
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้งานท่ีท ามีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประสบผลส าเร็จ   
ดังนั้นเพื่อให้คณะครูและบุคลากรสามารถสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดทักษะการท างานเป็นทีม 
รวมถึงการเกิดทักษะอื่นๆ น ามาปรับเปล่ียนกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติงานของตน ทาง
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความสัมพันธ์ และ
ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนท่ีมีคุณภาพ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงความส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน
ท่ีต้ังไว้ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการและเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการท างาน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
  
 
 



 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒. นางนวพร  สีดาแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ
๓. นายวิริยะ  ชะนะมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน             รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวณีรนุช  กุมผัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการมัธยม  กรรมการ 
๕. นางสาวพิกุล  ว่องไว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการประถม  กรรมการ 
๖. นายศราวุธ  บุญส่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ีมัธยม  กรรมการ 
๗. นางประนอม  รัตนะรัต  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ีประถม   กรรมการ 
๘. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ   กรรมการ 
๙. นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
๑๐. ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมัธยม  กรรมการ 
๑๑. นางมุทิตา  ฟักน่วม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถม  กรรมการ 
๑๒. นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคลประถม   กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคลมัธยม   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการและเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการท างาน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมตามฐาน 
  ๑ .นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง     หัวหน้า 
  ๒ .นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย     กรรมการ 
  ๓. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย     กรรมการ  
  ๔. นายศราวุธ  บุญส่ง      กรรมการ 
  ๕. นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีออกแบบกิจกรรมฐาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. เตรียมอุปกรณ์ประจ าฐาน แบบบันทึกกิจกรรม 
๓. ก าหนดเส้นทางการในการเดินทาง 
๔. แบ่งกลุ่มตามกิจกรรมทักษะสัมพันธ์ เพื่อจัดรถ 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล 

๑. นายจามร  จิตรบุญมา     หัวหน้า 
๒. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ     กรรมการ 
๓. นางสาวศศิธร  แสงศรีเรือง     กรรมการ 



 

๔. นายภูวดล  ขันค ามาละ    กรรมการ 
๕. นายวรวุฒิ  กฐินเทศ     กรรมการ 
๖. นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง    กรรมการ 
๗. นางสาวอุ่นเรือนนาเมืองรักษ ์    กรรมการ 
๘. นายศราวุธ  บุญส่ง      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. ท าการรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับการแจ้งจาก กรรมการประสานงานประกอบการเดินทาง

และ จัดท าข้อมูลเป็นสารสนเทศ และส่งต่อข้อมูลไปยังคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๒. ติดตามผลจากการส่งต่อข้อมูล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

 

๔.คณะกรรมการเงินและงบประมาณ 

๑. นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี    หัวหน้า 
๒. นางสาวพิกุล  ว่องไว     กรรมการ 
๓. นางสาวปวิตรา  เกษมสุข    กรรมการ 
๔. นางสาวณีรนุช  กุมผัน    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
   ๑. ประมาณการค่าใช้จ่าย ศึกษาระเบียบและท าเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณการเดินทางเพื่อ

ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒. จัดท ารายละเอียดค่าใช้และหลักฐานการใช้จ่ายเพื่อเบิกจ่ายในการจัดท าโครงการ 
 

๕.คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

๑. นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี    หัวหน้า 
๒. ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย    กรรมการ 
๓. นายวรวุฒิ  กฐินเทศ     กรรมการ 
๔. นางสาวอารยา  สอนวงษ์    กรรมการ 
๕. นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้สถานท่ี และรูปแบบกิจกรรม 
  
๖.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑. นางสาวณีรนุช  กุมผัน    หัวหน้า 
๒. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ    กรรมการ 
๓. นางสุสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข    กรรมการและเลขานุการ 

 



 

หน้าที่  ๑. น าข้อมูลจากฝ่ายรวบรวมข้อมูลมาสรุปและประเมินผล 
๒.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
๗. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะเดินทาง 
  ๑. นายวิริยะ  ชะนะมา     หัวหน้า 
  ๒. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย    กรรมการ 
  ๓. นายจามร  จิตรบุญมา     กรรมการ 
  ๔. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ    กรรมการ 
  ๕. นายศราวุฒิ  บุญส่ง     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. เตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทาง 
  ๒. ก าหนดเส้นทางการเดินทางและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกฝ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ให้ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการเพื่อการด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 (ลงช่ือ)............................................................................ 

                                                  (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร)  

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บนัทกึข้อความ 

สว่นราชการ   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์                                      
ที่                                 วนัที ่     5  เมษายน  2565 
เรือ่ง   รายงานค่าใช้จ่ายและคืนเงิน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

        ด้วยทางฝ่ายงานบุคคลโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีความประสงค์น าคณะครู
เดินทาง เพื่อด าเนินการและท ากิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมทักษะการ
ท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  ในระหว่างวันท่ี  28 –30 มีนาคม  
2565  ณ จังหวัดยโสธร  จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดมหาสารคาม   

        ในการนี้ได้ด าเนินการและบรรลุผลตามโครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานค่าใช้จ่าย
และคืนเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ได้รับเงินอุดหนุนจ านวนเงิน    63,600  บาท 
ค่าใช้จ่าย   
 -ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว 5 คัน    33,660  บาท

  -ค่าท่ีพักวันท่ี 29 มี.ค. 65      9,500  บาท
  -ค่าอาหารวันท่ี 30 มี.ค. 65 (กลางวันและเย็น)   8,000           บ า ท
 *หมายเหตุ ค่าอาหารวันท่ี 28-29 มี.ค.65 รับผิดชอบตนเอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป เป็นจ านวนเงิน   51,160  บาท 
*เงินคงเหลือที่คืน เป็นจ านวนเงิน    12,440  บาท

        
ข้าพเจ้าจึงขอคืนเงินท่ีเหลือจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ เป็นจ านวนเงิน

ท้ังส้ิน 12,440 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
 

 ลงช่ือ............................................ 

      (นางสาวศรัณย์ญุตา   กุศลส่ง) 
          ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 

 
 
 
 
 



 

 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 

       ลงช่ือ............................................. 
        (นางนวพร   สีดาแก้ว) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 

       ลงช่ือ............................................. 
     (นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
วันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๕.๐๐ น   คณะครูพร้อมกัน ณ ห้องประชุม  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ ผูกพันความสามัคคี 
     -กลุ่มทักษะสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม 
    น าเสนอความคิดสร้างสรรค์หัวข้อ“การท างานเป็นทีมร่วมกันกับองค์กร”  
เวลา๑๘.๐๐ น.   ออกเดินทางจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
วันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๓๐ น. เดินทางถึงโรงเรียนบ้านหนองแก   อ. กุดชุม    จ. ยโสธร 
      ฐานกิจกรรมท่ี 1 สายใยรัก Brainstorming Activities  
เวลา ๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เดินทางถึงวัด ผาน้ าทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม จ.ร้อยเอ็ด 
     ฐานกิจกรรมท่ี 2 แสงสว่างกลางใจเพื่อน Shining Your Mind Shining 
    เดินทางถึงโรงเรียนสระบาก  จ.มหาสารคาม 
     ฐานกิจกรรมท่ี 3 ปลุกพลัง Empower Team 
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
     เดินทางเข้าท่ีพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.   กิจกรรม social night ร่วมสะท้อนความรู้สึกผ่านกิจกรรมการแบ่งปัน
    และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกัน      
 

วันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางจากท่ีพัก  มุ่งหน้าสู่โรงเรียนศรีบุญเรอืง จ.หนองบัวล าภู 
เวลา ๑๐.๓๐  - ๑๒.๐๐ น.    ฐานกิจกรรมท่ี 4 เป้าหมายสู่ความส าเร็จ Achieve Your Goal 
เวลา ๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  สะท้อนความคิด  Reflect Your Thought     
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐   น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๘. ๐๐ - ๒๒.๐๐ น.  เดินทางกลับ จ.สมุทรปราการ 

 
 



 

ภาพกิจกรรม  :  การประชุมของผู้บริหาร  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ภาพกิจกรรม  :  การร่วมแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
เนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรม  :  การพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างเทคนิควิธี 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลต่อองค์กร 

 

 

 
 
 
 


