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ค ำน ำ 
 

 คุณลักษณะ/มาตรฐานด้านครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 และตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สมศ. โดยครูจะต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปทางการศึกษา คือ เร่งรัดพัฒนา
ครูประจ าการ  นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ภายนอก ที่ให้ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชน
ได้ดี และมีครูเพียงพอ ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว  ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  
และพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครูต่อไป 

 โรงเรียนวัดพุทธบูชาซ่ึงด าเนินการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความ
คิดเห็นและใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม/โครงการนี้ ด าเนินการตั้ งแต่ เดือน
ตุลาคม และเสร็จสิ้นการด าเนินงานเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2562  คณะผู้รับผิดชอบจึงจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  และสถานศึกษาดังรายละเอียดที่ปรากฏ  
 
 
           นางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์ 
            ผู้จัดท า 
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รำยงำนผลศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

โครงกำรหลักท่ี 12    โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่สมรรถนะมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่   4    พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ   
พันธกิจข้อที่ 4    พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ 
    เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำประสงค์ข้อที่  4   ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพมีสมรรถนะด้านภาษาและ 
    เทคโนโลยีดิจิทัล 
มำตรฐำนกำรศึกษำที่  2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำที่  2.4    พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จที่ 2.4/2   ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ
   
1.  หลกักำรและเหตุผล 
 คุณลักษณะ/มาตรฐานด้านครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปีพุทธศักราช 2542  และตาม
มาตรฐานการศึกษาของ สมศ.  โดยครูจะต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปทางการศึกษา 
คือ เร่งรัดพัฒนาครูประจ าการ  นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและภายนอก  ที่ให้ครูมีวุฒิ  ความรู้วามสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนา
ตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานมืออาชีพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว  ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพทั้งภายในและนอกสถานศึกษา และพัฒนาครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพครูต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 2. เพ่ือให้ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 3. เพ่ือให้ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
 4. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ   
 1. ร้อยละ 97.5 ของครูมีครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น
และใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 2. ร้อยละ 97.5 ของครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 



 

 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ   
 1. ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและใจกว้างและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 2. ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร    โรงเรียนวัดพุทธบูชา  
5. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  วัดพุทธบูชา   สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
6. วิธีด ำเนินกำร (แผนการด าเนินงาน/ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม และค าชี้แจงงบประมาณ) 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวำงแผนเตรียมกำร (Plan) 

1.1 ประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1.2 เสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 

 
ตุลาคม 2564 

พฤศจิกายน 2564 
 

พฤศจิกายน 2564 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานนโยบายและแผน 

 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 

2 ขัน้กำรด ำเนินกิจกรรม (Do) 
2.1 ประชุมคณะท างาน 
2.2 ติดต่อประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

 
พฤศจิกายน 2564 
ตลอดปีงบประมาณ 

2565 
ตลอดปีงบประมาณ 

2565 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
สิงหาคม 2565 
สิงหาคม 2565 

 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (Action) 
4.1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุป 

ปรับปรุง และพัฒนาในปีต่อไป 

4.2. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
กันยายน 2565 

 
กันยายน 2565 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 

 
 



 

7.  งบประมำณ 
 เงินอุดหนุนรำยหัว 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
หน่วยละ 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 ค่ายานพาหนะ 2 ชั้น 2 คัน 14,000.00 28,000.00  
2 ค่าท่ีพักห้องละ 2 คน พร้อม

อาหารเช้า 2 คืน 
50 ห้อง 1,800.00 180,000.00  

3 ค่าอาหาร 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ 100 คน 300.00 180,000.00  
4 ค่าวิทยากร 2 วัน 8 คน 1,000.00 8,000.00  
5 ค่าของที่ระลึก 8 ชิ้น 500.00 4,000.00  

รวม 400,000.00  
8.  วิธีกำรประเมิน / เครื่องมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 8.1 ประชำกร  ครูโรงเรียนวัดพุทธบูชา ที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 8.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมิน
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่พัฒนา คือ 
 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ซึ่งก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนัก 5 ระดับ  มีความหมายดังนี ้
   5    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   3    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   2    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
9.ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม  

ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม  ร้อยละ ระดับ 
1.ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม 74.1 มากท่ีสุด 
2.เนื้อหาสาระที่ได้รับตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน 81.5 มากท่ีสุด 
3.เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์การท างานในปัจจุบัน 85.2 มากท่ีสุด 
4.ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมในหัวข้อนี้ 66.7 มากท่ีสุด 
5.ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได 85.2 มากท่ีสุด 
6.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม 70.4 มากท่ีสุด 
 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
11.  สรุปในภำพรวม  - 
12. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดพุทธบูชำ 

ที ่  102 /๒๕๖5 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

--------------------------------------------- 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๙ การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา สถานศึกษา 
ต้องมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีหลักการสร้างความร่วมมือจากสมาชิก              
ในองค์กรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ดังนั้นการจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ จึงเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่ง 
อันน ามาในด้านความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์  และก่อให้ เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดพุทธบูชา จึงได้จัดก าหนดการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 5 - 6 สิงหาคม ๒๕๖5 และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑. นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดวงกมล  กลิ่นดี   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวสุรีรัตน์  กองขันท์  กรรมการ 
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา   พิมพรม   กรรมการ 
๕.  นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์  กรรมการ 
๖. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 

๑.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. นางสาวทัศนีย   แสงเสงี่ยม   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปยะฤดี   พรมใย    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววรัญญา   พวงศรี    กรรมการ 
4. นางสาวภาวิณี   เทพทอง   กรรมการ 
5. นางสาวรตินันท   เพชรแท   กรรมการ 
6. นางสาวทิพยวรรณ  บัวพล    กรรมการ 
7. นางสาวกัณฑฉัฐม  ศรีศุภผุดผอง   กรรมการและเลขานุการ 

 

/หน้าที่... 
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หน้ำที ่ ๑.วางแผนและออกแบบการด าเนินงาน 
 ๒.ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่ 
1. นางสาวทัศนีย   แสงเสงี่ยม   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปยะฤดี   พรมใย    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววรัญญา   พวงศรี    กรรมการ 
4. นางสาวกัณฑฉัฐม  ศรีศุภผุดผอง   กรรมการ 
5. นางสาวภาวิณี   เทพทอง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน 
๒. ประสานทีพั่กให้กับคณะครูที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้                 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน 
๑. นางสาววรัญญา   พวงศรี   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรตินันท   เพชรแท   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวทิพยวรรณ  บัวพล    กรรมการ 
๔. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมเอกสารลงเวลาปฏิบัติราชการและรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม       
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ผู้เข้ำรับกำรศึกษำดูงำน 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า 
๒. นางสาวดวงกมล  กลิ่นดี 
๓. นางสาวสุรีรตัน์  กองขันท์ 
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา   พิมพรม 
๕. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์ 
๖.  นางสาวรตินันท ์  เพชรแท้ 
๗. นางสาวสุทธิพร  สอิ้งแก้ว 
๘. นางยูงทอง  กรณีย์ 
๙. นางสาวรุ่งนภา  ปลาบู่ทอง 
๑๐. นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์ 
๑๑. นางสาวอัยรา  ไกรสิงห์ 
๑๒. นางสาวสายสุณีย์  ตะเภาทอง 
๑๓. นางสาวมยุรฉัตร  กลิน่ผึ้ง 
๑๔. นางสาวพรพิมล  ด าดัด 

 
/15.นางสาวทิพย์วรรณ… 
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๑๕. นางสาวทิพย์วรรณ    บัวพล  
๑๖. นายไพศาล  โคกรัมย์ 
๑๗. นางจริยา  ธวัชวรรณพงศ์ 
๑๘. นางกมลวรรณ  แท่นมณี 
๑๙. นางชรัญญา  บุญบรรเทิง 
๒๐. นางพิมผกา  ชนะศรี 
๒๑. นางสาวสุพัตรา  ทองค า 
๒๒. นางสาววิชุดา  แก้วแสงสี 
๒๓. นางสาวดวงกมล  พุงไธสง 
๒๔. นางสาวชุติภา  พุทธา 
๒๕. นายวรดร  ศุภสิริมงคล 
๒๖. นางสาวเกษราภา  ตรีสกุล 
๒๗. นายเสน่ห ์  สมตัว 
๒๘. นางสาวสุนันทา  สุภาพจริตกุล 
๒๙. นางสาวภักดิ์พร้อม เวชประสิทธิ์ 
๓๐. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน 
๓๑. นางสาวลัดดา  นาคแสงจันทร์ 
๓๒. นางสาวจริยา  เดชมูล 
๓๓. นางสาวปราง  พิจิตรชุมพล 
๓๔. นายสุทัศน์  แท่นมณี 
๓๕. นายสุรพล  มิตรานนท์ 
๓๖. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร 
๓๗. นางสาวชลธิชา  แจ้งจงดี 
๓๘. นางสาวพรพิมล  เจริญศิลป์ 
๓๙. นางสาวชรินพร  กองเงินกลาง 
๔๐. นายอดิศร  ลิประเสริฐ 
๔๑. นางจันทร์นภา  ฉิมพาลี 
๔๒. นางสาวภาคิน ี  รุ่งสว่าง 
๔๓. นายเพทาย  ทองสุข 
๔๔. นางสุพรรณี                 ชูรักษ์ 
๔๕. นางสาววรรณนภา อัสสะกระวิน 
๔๖. นางชัชมน  เติมพรชัย 
๔๗. นางสาวจรรยา  แซ่อ้ึง 
๔๘. นางขวัญใจ  เพชรกล้า 
๔๙. นางสาวพิศมัย               ค านนท์ 
๕๐. นายวัชรพงศ์  ราชกรม 
๕๑. นางสาวธันยพร  เนียมจันทร์ 

/51.นายกนก... 
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๕๒. นายกนก   สมดี 
๕๓. นายเจษฎาพร  ใจเมือง 
๕๔. นายวีระยุทธ  อุปเนตร 
๕๕. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ  เล็กสราวุธ 
๕๖. นางสาวปรียา  บุญเขยีน 
๕๗. นายอนันตชา  วัฒนเศรษฐ 
๕๘. นายปรมินทร์  ศิริวัฒนาโกวิท 
๕๙. นางสาววรัญญา  พวงศรี 
๖๐. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร 
๖๑. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย 
๖๒. นางสาวกัณฑฉัฐม์ ศรีศุภผุดผ่อง 
๖๓. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์ 
๖๔. นางวิภารัตน์  อุปเนตร 
๖๕. นางสาวญาณิศา  อัศวพัฒน์วาณิชย์ 
๖๖. นายแสงดี  ปรีชาประพาฬวงศ์ 
๖๗. นางสาวสุจิตรา  เรืองยิ่ง 
๖๘. นางสาวขนิษฐา   ใจด ี
๖๙. นางสุนิษา   ปานอยู่ 
๗๐. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์ 
๗๑. นางสาวสุภาวด ี  จันสุก 
๗๒. นายกิตติ  เรืองศิริ 
๗๓. Mr. Gilbert Ada Ogaro 
๗๔. Mr. Israel Anayochukwu Nnorom 
๗๕. Miss. Maricel Cabacungan Piol 
๗๖. Miss Su Myat Myat Phone 

หน้ำที่ ๑. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 
๑. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย   ประธานกรรมการ 
๒. นายเพทาย  ทองสุข   รองประธานกรรม 
๓.  นางสาวภาวิณี   เทพทอง   กรรมการ 
๔. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ประสานและจัดเตรียมยานพาหนะตลอดการเดินทางไปและกลับ 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/7.คณะกรรมการ…  
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๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
๑. นางวิภารัตน์  อุปเนตร   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวหัสดาภรณ์ ภูมิผักแว่น  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพรพิมล  ด าดัด   กรรมการ 
๔. นางสาวดวงกมล  โต๊ะสิงห์   กรรมการ 
๕. นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดท าบัญชีเบิก - จ่ายงบประมาณตามระเบียบราชการ 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยถ่ำยภำพ 
๑. นายสุรพล  มิตรานนท์  ประธานกรรมการ 
๒. นายแสงดี           ปรีชาประพาฬวงศ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีระยุทธ  อุปเนตร   กรรมการ 
๔. นายวัชรพงศ์  ราชกรม   กรรมการ 
๕. นางสาวปรียา  บุญเขียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ถ่ายภาพกิจกรรมตลอดงาน 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของที่ระลึกวิทยำกร 
1. นางสาวปยะฤดี   พรมใย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทศันีย   แสงเสงี่ยม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภาวิณี   เทพทอง   กรรมการ 
4. นางสาวกัณฑฉัฐม  ศรีศุภผุดผอง  กรรมการ 
5. นางสาววรัญญา   พวงศรี    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมของขวัญของที่ระลึกของโรงเรียน เพื่อมอบให้กับวิทยากร 
 ๒. ประสานกับฝ่ายการเงินในการเบิกจ่าย 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
๑. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร  รองประธานกรรม 
๓. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
๔.  นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

 
/หน้าที่... 
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หน้ำที่ ๑. จัดท าแบบประเมินผลการจัดศึกษาดูงาน 
 ๒.  ด าเนินการประเมินผลการศึกษาดูงาน 
 ๓.  สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร จ านวน ๑ แฟ้ม 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 
สั่ง    ณ    วันที่    23   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖5 

 
 

(นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
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ก ำหนดกำรศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระหว่ำงวันที่ 5 - 6  สิงหำคม  ๒๕๖5 
ณ โรงแรมเมธำวลัย อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี  

******************* 
วันที ่5 สิงหำคม 2565 

07.๐๐ น.   ลงทะเบียนที่โรงเรยีนวัดพุทธบูชา และออกเดินทาง 
 10.0๐ น. - 12.0๐ น.  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ณ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี 

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.0๐ น. - 14.30 น. พิธีเปิดและอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรื่องระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงแรมเมธาวลัย อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี โดย นางสาวปรียาพร นาคสมุทร (วิทยากร) 

 14.30 น. - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 น. - 16.3๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โดย นางสาวปรียาพร นาคสมุทร (วิทยากร) (ต่อ)  
16.30 น. - 19.0๐ น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  
๑9.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่ 6 สิงหำคม 2565 
๐7.0๐ น.   รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.0๐ น. - 10.3๐ น. อบรมเรื่องการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  

โดย นางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์  (วิทยากร)  
10.30 น. - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

 10.45 น. - 12.0๐ น. อบรมเรื่องการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
โดย นางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์  (วิทยากร) (ต่อ) 

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.0๐ น. - 16.0๐ น.  เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  
      - ณ วัดข่อย จังหวัดเพชรบุรี  
      - ณ อุทยาน ร.2 ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

16.0๐ น.   เดินทางกลับโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
18.00 น.   เดินทางถึงโรงเรียนวัดพุทธบูชาโดยสวัสดิภาพ 
 

(เวลาและกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 



 

กิจกรรมศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการหลักท่ี   12    โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่สมรรถนะมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่   4    พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ   
พันธกิจข้อที่  4    พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ข้อที่  4   ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพมีสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาตรฐานการศึกษาที ่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4    พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 2.4/2   ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
คุณลักษณะ/มาตรฐานด้านครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 และตามมาตรฐานการศึกษา
ของ สมศ. โดยครูจะต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปทางการศึกษา คือ เร่งรัดพัฒนาครูประจ าการ  นอกจากนี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอก ที่ให้ครูมีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี  และมีครูเพียงพอ ให้ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานดังกล่าว  ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและนอกสถานศึกษา และพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครูต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

2) เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 97.5 ของครมีูครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและใจ
กว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

2) ร้อยละ 97.5 ของครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและใจกว้างและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
2) ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
 
5. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผนเตรียมการ (Plan) 

1.1 ประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1.2 เสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 

 
ตุลาคม 2564 

พฤศจิกายน 2564 
 

พฤศจิกายน 2564 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานนโยบายและแผน 

 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 

2 ขั้นการด าเนินกิจกรรม (Do) 
2.1 ประชุมคณะท างาน 
2.2 ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

 
พฤศจิกายน 2564 

ตลอดปีงบประมาณ 2565 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
สิงหาคม 2565 
สิงหาคม 2565 

 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุป 

ปรับปรุง และพัฒนาในปีต่อไป 
4.2. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
กันยายน 2565 

 
กันยายน 2565 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม 
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6. รายละเอียดงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
เงินอุดหนุนรายหัว 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่ายานพาหนะ 2 ชั้น 2 คัน 14,000.00 28,000.00  
2 ค่าท่ีพักห้องละ 2 คน พร้อม

อาหารเช้า 2 คืน 
50 ห้อง 1,800.00 180,000.00  

3 ค่าอาหาร 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ 100 คน 300.00 180,000.00  
4 ค่าวิทยากร 2 วัน 8 คน 1,000.00 8,000.00  
5 ค่าของที่ระลึก 8 ชิ้น 500.00 4,000.00  

รวม 400,000.00  
 
7. สรุปงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน (บาท) รายได้

สถานศึกษา 
(บาท) 

เงินอ่ืน ๆ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น  
(บาท) รายหัว 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

400,000.00    400,000.00  
400,000  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  

 
8. การวัดและประเมินผลกิจกรรม 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

1 

ร้อยละของครูมีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและ
ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

วัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

2 
ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

วัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

3 
ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาครูสู่มาตรฐานมืออาชีพตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ส ารวจความพึงพอใจ 
แบบส ารวจ 

ความพึงพอใจ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นและใจกว้างและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 
2) ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้ขออนุมัติกิจกรรม 
       (นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม) 

ลงชื่อ                                   หวัหน้าโครงการหลัก 
     (นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพ่ิมสิน) 

ลงชื่อ                             ผู้ตรวจ 
(นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 

         ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบ 
                (นางสาวสุรีรัตน์  กองขันท์) 
                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

        ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติ 
     (นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนวัดพุทธบูชา                                  

ที ่  464/2565  วันที ่ 2 สิงหาคม 2565 

เรื่อง     ขออนุมัติเบิกเงินในโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่สมรรถนะมืออาชีพ  
เรยีน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
 

  ด้วยโรงเรียนวัดพุทธบูชา มีความประสงค์จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ในวันที่ 5 - 6 
สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนคงคาราม และโรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษา สถานศึกษาต้องมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีหลักการ
สร้างความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ดังนั้นการจัดให้มี
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นั้น 

ข้าพเจ้านางสาวทัศนีย์ แสงเสงี่ยม ผู้รับผิดชอบกิจกรรมศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา จึงขออนุมัติเบิกเงินในโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่สมรรถนะมืออาชีพ รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 74 คน เป็นเงิน 123,300 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ค่าเช่าที่พักประเภท ข 74 คน  (600 x 72 = 43,200) 

    (1,200 x 2 = 2,400) 
45,600 

2 ค่าอาหาร วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จ านวน 74 คน คนละ 700 บาท 51,800 
3 ค่าอาหาร วันที่ 6 สิงหาคม 2565 จ านวน 74 คน คนละ 250 บาท 18,500 
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จ านวน 74 คน 

คนละ 50 บาท 
3,700 

5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2565 จ านวน 74 คน 
คนละ 50 บาท 

3,700 

รวมทั้งสิ้น  หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน 123,300 
 

 

 

 

 

 



 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 ลงชื่อ......................................................... 
          (นางสาวทัศนีย์  แสงเสงีย่ม)   

                       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

ลงชื่อ......................................................... 
         (นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพ่ิมสิน)  
                              หัวหน้าโครงการ 
 
ความเห็นรองผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .........................................  

 

 ลงชื่อ......................................................... 
  (นางสาวสุรีรัตน์  กองขันท์) 
                                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ความเห็นผู้อ านวยการ 
......................................................................................................................................................................  
 
          
 ลงชื่อ......................................................... 
 (นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า)  
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        โรงเรียนวดัพุทธบูชา 
ที ่  198/2565                                                  วันที ่2 สิงหาคม 2565 
เรื่อง  ขออนุมัตจิัดจ้างเหมารถโดยสาร  
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
 

  ด้วยโรงเรียนวัดพุทธบูชา มีความประสงค์ด าเนินการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนณ โรงเรียนคงคาราม และเข้ารับการอบรมพัฒนา ณ โรงแรมเมธาวลัย อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี  ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 ในการนี้งานพัฒนาบุคคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน ได้จัดจ้าง
รถปรับอากาศ จ านวน 2 คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางไปและกลับ ดังรายการต่อไปนี้  ค่าจัดจ้างเหมารถปรับอากาศ
จ านวน 2 คัน คันละ 28,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

        
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 
                                                             ลงชื่อ.................................................. 

     (นางสาวทัศนีย์ แสงเสงี่ยม) 
หัวหน้างานพัฒนาบุคคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน 
 

 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
...................................................................................................................................................................... 
        
 

ลงชื่อ..................................................    
                           (นางสาวสุรีรัตน์ กองขันท์)  

                              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
................................................................................................................................... ................................... 
 
 

                                                              ลงชื่อ..................................................                                                                 
               (นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า)                                                                                                                   

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
 
 
 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนวัดพุทธบูชา                                  

ที ่  247/2565  วันที ่ 7 มิถุนายน 2565 

เรื่อง     ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่สมรรถนะมืออาชีพ  
 และน าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน 
เรยีน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 

 

  ด้วยโรงเรียนวัดพุทธบูชา มีความประสงค์จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ในวันที่ 5 - 6 
สิ งหาคม 2565 ณ  โรงเรียนคงคาราม จั งหวัด เพชรบุ รี  เพ่ื อจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ 
จัดการศึกษา สถานศึกษาต้องมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีหลักการสร้างความ
ร่วมมือจากสมาชิกในองค์กรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ดังนั้นการจัดให้มีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นั้น 

ข้าพเจ้านางสาวทัศนีย์ แสงเสงี่ยม ผู้รับผิดชอบกิจกรรมศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงขออนุญาตด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสู่สมรรถนะมืออาชีพ และน า 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 
2565 ณ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 ลงชื่อ......................................................... 
          (นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม)   

                       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

ลงชื่อ......................................................... 
         (นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพ่ิมสิน)  
                              หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 



ความเห็นรองผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................................ ..........................  

 ลงชื่อ......................................................... 
  (นางสาวสุรีรัตน์  กองขันท์) 
                                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ความเห็นผู้อ านวยการ 
................................................................................................................................................ ......................  
          
 ลงชื่อ......................................................... 
 (นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า)  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
 
 
 
 
 
 
 


