
 
  



ลงชื่อ  ………………………………………........ 
(นายโกวิท หมื่นทา) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่                    วันที่    5     เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 256๕       
เรื่อง  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน 
                                                                                                                                                          
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย  แบบรายงานการอบรม  1     ชุด 

ข้าพเจ้า นางสาวกรรณิกา คำอ้าย  ตำแหน่ง ครู หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ 
แบบองค์รวม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาของครูในด้านวิชาการ 
อย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน  เพื่อส่งเสริม 
ให้ครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการฯ มีการพัฒนาตนเอง มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
และเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการฯ 
ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อ และให้ประโยชน์สูงสูดกับนักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาในโครงการฯ ได้รับความรู ้และประสบการณ์ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565  
เวลา 08.30 น. ณ แอท นาธา รีสอร์ท  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

บัดนี้ การจัดกิจกรรมการอบรมดังกล่าว ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการอบรมเพื่อขยาย
ผลการเรียนรู้ต่อไป  พร้อมแนบเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ลงชื่อ ……………………………………………… 

                                 (นางสาวกรรณิกา คำอ้าย) 
        หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ลงชื่อ  ……………………………………………… 
  (นางกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์)  

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

             



 
 

คำนำ 
 

 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั ่งยืน 
ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม (SAP) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น 
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการฯ และเป็นพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาาของโรงเรียน และเป็นข้อมูลที่จะใช้ 
วางแผนการดำเนินงานในโอกาสต่อไป  
 ขอขอบพระคุณ นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม (SAP) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการทำรายงานผลตามดครงการสำหรับผู้ที่สนใจ 

 
 
 
 
 
 

กรรณิกา คำอ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ความเป็นมา 
 การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละสังคม  หรือแต่ละ
ระดับของการจัดการศึกษา ทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการบริหาร การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมข้อมูลสารสนเทศ หรือที่เรียกกันตามสมัยนิยมว่า “ยุคโลกาภิวัตน์ (The Globalization)” 
นั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก และคงจะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบ
หรือรูปแบบกระบวนการจัดการเร ียนการสอนโดยเน้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ   ผู ้สอนเป็นผู ้ช ่วยส่งเสริม  
แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอน
จะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ  ที่ทำหน้าที่
รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู ่การเรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง   และขวัญกำลังใจ 
ที่ดีด้วย   
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู ้แบบองค์รวม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญการพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั ้น  จำเป็นจะต้องมีการศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ     
เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโครงการฯ  
เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการปลูกฝั่งและส่งเสริม
คุณธรรมในการทำงาน การต่อต้านการทุจริตในสถานที่ทำงาน จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนา
องค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน 
 
วัตถุประสงค ์
 
 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ยั่งยืน 
ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม (SAP) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 
ความสำคัญของการรายงาน 
 
 1. เป็นข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในโอกาสต่อไป 
 2. เป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความก้าวหน้า และ
ใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานในโอกาสต่อไป 
 3. เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อให้มีความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
 4. เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผลงานมาจากการดำเนินงานซึ่งโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ไป
สร้างแรงจูงใจให้กับสังคม ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญและเกิดศรัทธาโรงเรียนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมีสว่น
ร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน 
 



การดำเนินงานตามกิจกรรม 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน มีการดำเนินการตามกิจกรรม 

ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการอบรม 

1  เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการฯ มีการพัฒนาตนเอง มีความสุข 
ในการปฏิบัติงาน และเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร 

2  เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการฯ ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยาย
ผลต่อ และให้ประโยชน์สูงสูดกับนักเรียน 

3  เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายด้านผลผลิต   
ครูและบุคลากรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม โรงเรียนอนุบาล

เชียงใหม่ 
 

2. เป้าหมายด้านผลลัพธ์   
ครูและบุคลากรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวมโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่  

มีการพัฒนาตนเอง มีความสุขในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน   

1 เสนอโครงการ  
2 ประชุมชี้แจง 
3 แต่งตั้งคณะทำงาน 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 
5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
6 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

งบประมาณ  
เบิกจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 

2565  เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิน 42,540 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
- ค่าท่ีพัก  (อัตรา 600 บาท x จำนวน 32 คน x 1 วัน)  = 19,200 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  (อัตรา 80 บาท x จำนวน 32 คน x 4 มื้อ)  = 10,240 บาท 
- ค่าจ้างพาหนะ  (อัตรา 1,800 บาท x จำนวน 3 คัน x 2 วัน) = 10,800 บาท 
- ค่าน้ำมันรถ  (อัตรา 600 บาท x จำนวน 3 คัน)   =   1,800 บาท 
- ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน     =     500 บาท 



ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด 
ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติ 

ผู้ปฏิบัติ 

1 เสนอโครงการ (P) ต.ค. 64 นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 
2 ประชุมชี้แจง ต.ค. 64 นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 
3 แต่งตั้งคณะทำงาน ต.ค. 64 นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 
4 ดำเนินงานตามโครงการ (D) 

- ประชุมสัมมนาการพัฒนาองค์กรเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการ
ดำเนินงาน 

เม.ย. 65 นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ
นางสาวชเนตตี   พิชัย 
นางสาวชมพูนุช  ปัญญา
ศักดิ์ศรี 
นางศิริรัตน์  ประสิงห์ 

3 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ (C) เม.ย. 65 นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 
4 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ (A) เม. ย. 65 นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 

 
การประเมินผล 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับตามกิจกรรม 

1. ครูในเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวมทุกคน มีการพัฒนาตนเอง มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร 

2. ครูในเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแก่ผู้เรียนได้ 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
ผลผลิต 
       ครูและบุคลากรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้แบบองค์รวม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
- แบบสรุป 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
       ครูและบุคลากรเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบ
องค์รวมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีการพัฒนาตนเอง มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 90 

 

 
- แบบสรุป 
- แบบสอบถาม 
  



 
สรุปผลการอบรม 

 
 

1. วิสัยทัศน์ของโครงการ (Program Vision) 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

o ด้านผู้เรียน 
มุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในอนาคตโดยมีพื้นฐานของทักษะที่จะเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 เป็นพื้นฐาน (21st century skills) มีความรู้และการปฏิบัติตนสมกับการเป็นพลเมือง
โลก มีทักษะทางด้านวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดได้ มีผลคะแนนการทดสอบวัดระดับ
ต่างๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยเฉพาะทักษะการอ่านออกเขียนได้ (Literacy Skills) สามารถ
สื่อสารภาษาท่ีสอง (ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีพ้ืนฐานของภาษาท่ีสาม 
(ภาษาจีน) เป็นภาษาทางเลือกท่ีมีประโยชน์  
o ด้านผู้สอน 
มีทักษะการสอนและการบริหารจัดการอยู่ในระดับสากล มีความเป็นพลเมืองโลกและทัน

ต่อเหตุการณ์ในสังคม กระแสโลกและตะหนักในหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของทั้งตนเองและผู้เรียน 
มีความสามารถและประสิทธิภาพในสายงานของตนอยู่ในระดับสูงผ่านการอบรมพัฒนา
ตนเอง สามารถสื่อสารสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ได้อย่างคล่องแคล่วในฐานะบุคลากรใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีทัศนคติท่ียืดหยุ่นต่อการแก้ปัญหาและการจัดการในหน้าที่การงาน
ของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง  

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
o ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ตามลำดับชั้นที่ควรมีและได้รับจนสามารถทำคะแนนการทดสอบ

ระดับชาติอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (O-NET) มีความรู้และการปฏิบัติตนสม
กับการเป็นพลเมืองโลก มีทักษะทางด้านวิชาการท่ีสามารถนำไปต่อยอดได้ มีผลคะแนนการ
ทดสอบวัดระดับต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะทักษะการอ่านออกเขียนได้ (Literacy 
Skills) สามารถสื่อสารภาษาที่สอง (ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีพ้ืนฐานของ
ภาษาท่ีสาม (ภาษาจีน) เป็นภาษาทางเลือกที่มีประโยชน์ 
o ด้านผู้สอน 
มีทักษะการสอนและการบริหารจัดการอยู่ในระดับสากล มีความเป็นพลเมืองโลกและทัน

ต่อเหตุการณ์ในสังคม กระแสโลกและตะหนักในหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของทั้งตนเองและผู้เรียน 
มีความสามารถและประสิทธิภาพในสายงานของตนอยู่ในระดับสูงผ่านการอบรมพัฒนา
ตนเอง สามารถสื่อสารสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ได้อย่างคล่องแคล่วในฐานะบุคลากรใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีทัศนคติท่ียืดหยุ่นต่อการแก้ปัญหาและการจัดการในหน้าที่การงาน
ของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง  
 
 
 



 
2. หลักการ (Rational) 

1. มุ่งเน้นให้บุคลากรและผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ทำงานร่วมกันได้โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน (Human Right)  

2. นำชุมชนและโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ชุมชนคือส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ คน
ในชุมชนคือหนึ่งในบุคคลากรที่สำคัญของโรงเรียน นักเรียนเป้นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของตนต่อชุมชนและมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมของชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม (Community-based learning) 

3. มีเจตนาสุจริตต่ออาชีพและหน้าที่ของตน มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต ทั้งด้านจิตสุจริตและกายสุจริต มีความซื่อตรงต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  
 

3. ภารกิจ (Mission) 
1. ครูและบุคลากรของโครงการมีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่และการปฏิบัติงาน 
2. ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว มีทัศนคติท่ีดีต่อ

การสื่อสารในภาษาอ่ืน 
3. ครู บุคลากรและนักเรียนมีความรู้ เข้าใจและปฏิบัติตนให้สมกับเป็นพลเมืองโลกได้ (Global 

Citizen) โดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน 
4. ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยนระดับประเทศในทุกๆช่วงชั้น  
5. นักเรียนมีทักษะการอ่านเขียน (Literacy Skill) และคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking) ใน

ระดับดีเยี่ยม 
 

4. กลยุทธ์การไปถึงเป้าหมาย (Program Strategy) 
1. ครูและบุคลากรศึกษาหาความรู้และได้รับการอบรมในเรื่องการปฏิบัตินห้าที่ด้วยความสุจริต 

(Anti-Corruption)  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการได้รับการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการใช้ถาษาที่สองและสามอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

3. ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องของการเป็นพลเมืองโลกและหลักสิทธิ
มนุษยชนในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น จนสามารถนำไปปฏิบัติได้ 

4. โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีทักษะที่จำเป็นจน
สามารถทำไปต่อยอดและมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในการคาดการณ์ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออก
เขียนได ้(Literacy Skill) และคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 



 
 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
ที่      / 2565 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน   
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

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

 ตามที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้จัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม ณ แอท นาธา รีสอร์ท  อำเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่  ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565  เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.1  นายโกวิท  หมื่นทา   ประธานกรรมการ 
 1.2  นางนารีย์  หมื่นแจ่ม  กรรมการ 
 1.3  นางสาววิชชุดา นนทศิลา  กรรมการ 
 1.4  นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์  กรรมการ 
 1.5  นางภัทริน  หมื่นประจำ  กรรมการ 
 1.6  นางสาวศิริกาล       จันชัยชะนะ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
 2.1  นางสาวชเนตตี     พิชัย   ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
 2.3  นางศิริรัตน์   ประสิงห์   กรรมการ 
          2.4  นางสาวปารณีย ์  อ้วนล้วน  กรรมการ 
          2.5  นางสาวศิริกาล       จันชัยชะนะ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดหาสถานที่ในการอบรม วางแผนงาน ติดต่อวิทยากร ออกแบบกำหนดการและดำเนินการจัดการ
อบรม ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

3.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 3.1  นางสาวศิริกาล       จันชัยชะนะ  ประธานกรรมการ 



 3.2  นางเข็มทอง  กรรณิกา  กรรมการ 
 3.3  นางศิริพร  คูณแก้ว   กรรมการ 
 3.4  นางสาวทิพวรรณ โกชุม   กรรมการ 
 3.5  นางสุมาลี  เนรวงค ์   กรรมการ 
 3.6  นางนิติกุล  สุทธหลวง  กรรมการ 
 3.7  นายสมฤกษ์  พอกจันทร ์  กรรมการ 
 3.8  นางสาวพรรณราย ไชยชนะ   กรรมการ 
 3.9  นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ  กรรมการ 
 3.10 นางจิราภรณ์ เดชนาเกร็ด  กรรมการ 
 3.11 นายสุภชัย  สมฤทธิ์   กรรมการ 
 3.12 นางสาวสิริวิมล พวงมาลา  กรรมการ 
 3.13 นายปิติพงษ์ วิญญาณ   กรรมการ 
 3.14 นางรัชฎาภรณ์ สินธุชัย   กรรมการ 
 3.15 ว่าที่ รต.หญิงปริยา ศิวิลัยซ์   กรรมการ 
 3.16 นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
 3.17 นางสาวชเนตตี พิชัย   กรรมการ 
 3.18 นางสาวโชติกา เครืออ่ิม   กรรมการ 
 3.19 นางศิริรัตน์  ประสิงห์   กรรมการ 
 3.20 นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจ   กรรมการ 
 3.21 นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย   กรรมการ 
 3.22 ว่าที ่รต.ยงยุทธ ชาวน่าน   กรรมการ 
 3.23 นายประชา  รุ่งศิร ิ   กรรมการ 
 3.24 Mr.James de los Santos   กรรมการ 
 3.25 Mr.Christian Mel Eslawan   กรรมการ 
 3.26 Mr. Christopher Gwaltney  กรรมการ 

 3.27 นางสาวปารณีย์      อ้วนล้วน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดทำเกียรติบัตร ประสานงานติดต่อวิทยากร จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม รวมถึงอาหาร 
เครื่องดื่มแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 4.1  นางศิริพร  คูณแก้ว   ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี  กรรมการ 
 4.3  นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจ   กรรมการ 
 4.4  นางสาวปารณีย์      อ้วนล้วน   กรรมการ 
 4.5  นางสาวชเนตตี     พิชัย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  



5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  
5.1 นางศิริรัตน์  ประสิงห์   ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวทิพวรรณ โกชุม   กรรมการ 
5.3 นายปิติพงษ์  วิญญาณ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ประสานงานกับทุกฝ่ายในการกำหนดขั้นตอนและพิธีการในการจัดงานให้เหมาะสมกับเวลา ทำคำ
กล่าวเปิด ปิด การอบรม และทำหน้าที่พิธีกร ควบคุมการจัดการอบรมให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
  
6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

 6.1  นายสุภชัย   สมฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
 6.2  นางนิติกุล   สุทธหลวง กรรมการ 
 6.3  นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม  กรรมการ 
 6.4  นางรัชฎาภรณ์  สินธุชัย  กรรมการ 
 6.5  Mr.Christian Mel   Eslawan กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ดูแลงานโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียง บันทึกภาพถ่าย ตลอดงาน  
 
7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

7.1  นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 
 7.2  นางศิรินันท์   ธนเรืองสุวรรณ กรรมการ 
 7.3  นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม  กรรมการ 
 7.4  นางสาวปารณีย์        อ้วนล้วน กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ จัดทำแบบสอบถาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม สำรวจความพึงพอใจในกิจกรรม รวบรวมภาพ
กิจกรรม จัดทำเป็นสารสนเทศและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร  
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่า งเต็มความสามารถ 
เสียสละ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนต่อไป 
  
  สั่ง ณ วันที่    24   มีนาคม   พ.ศ. 2565  
 
                                                                  
      ลงชื่อ 
      (นายโกวิท  หมื่นทา) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 
  



กำหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการการสรุปรายงานประจำปี 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่

วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 
ณ แอท นาธา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 

เวลา รายการ 
07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
08.00 - 09.00น. เดินทางไป แอท นาธา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม โดยนางโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
09.30 -10.30 น. แนวนโยบาย กลยุทธ์ การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
10.30 - 10.45 น. พักรับประอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น. แนวนโยบายการบริหารวิชาการของโครงการฯประจำปีกการศึกษา 2564 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. แนวนโยบายการบริหารทั่วไปของโครงการฯประจำปีการศึกษา 2564 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.00 น. แนวนโยบายการบริหารงานบุคคลของโครงการฯประจำปีการศึกษา 2564 
16.00 - 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.30 - 20.00 น. การวางแผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ แอท นาธา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วันที่ 1 เมษายน 2565 
05.00 - 06.00  น. ออกกำลังกายตอนเช้า 
8.30 - 10.30 น. เป้าหมายการพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2565 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. จุดเด่น จุดควรพัฒนาของโครงการฯ 
12.00 - 13.00 น. ปิดการอบรมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
  
  

 
 
 

  
 

 



             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
ที่  พิเศษ/2565    วันที่  23 มีนาคม 2565 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เชิญวิทยากร 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
  
  ด้วยโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมเป็นจำนวน 32 คน ซึ่งจัดอบรมในระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม – 1 
เมษายน 2565 ณ แอท นาธา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พิจารณาเห็นว่า 
นายโกวิท  หมื่นทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ จึงขอเรียนเชิญ
ท่านเป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน ในวันที่  31 มีนาคม – 1 เมษายน 
2565 ณ แอท นาธา ร ีสอร์ท อำเภอแม่ร ิม จ ังหวัดเช ียงใหม่ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 

 
 
 

(นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ) 
 หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
 การเรียนรู้แบบองค์รวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน 
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565  ณ แอท นาธา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. นายโกวิท  หมื่นทา   วิทยากร 
2. นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
3. นางนารีย์  หมื่นแจ่ม  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
4. นางสาววิชชุดา นนทศิลา  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
5. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
6. นางภัทริน  หมื่นประจำ  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
7. นางเข็มทอง  กรรณิกา  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
8. นางศิริพร  คูณแก้ว   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
9. นางสาวทิพวรรณ โกชุม   ผู้เข้าร่วมการอบรม  
10. นางสุมาลี  เนรวงค ์   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
11. นางนิติกุล  สุทธหลวง  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
12. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
13. นางสาวพรรณราย ไชยชนะ   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
14. นางจิราภรณ์  เดชนาเกร็ด  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
15. นายสุภชัย  สมฤทธิ์   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
16. นางสาวสิริวิมล พวงมาลา  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
17. นายปิติพงษ์  วิญญาณ   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
18. นางรัชฎาภรณ์ สินธุชัย   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
19. ว่าที่ รต.หญิงปริยา ศิวิลัยซ์   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
20. นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
21. นางสาวชเนตตี พิชัย   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
22. นางสาวโชติกา เครืออ่ิม   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
23. นางศิริรัตน์  ประสิงห์   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
24. นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
25. นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
26. ว่าที่ รต.ยงยุทธ ชาวน่าน   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
27. นายประชา  รุ่งศิริ   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
28. Mr.James de los Santos   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
29. Mr.Christian Mel Eslawan   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
30. Mr. Christopher Gwaltney   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
31. นางสาวปารณีย์      อ้วนล้วน   ผู้เข้าร่วมการอบรม 
32. นางศิรินันท ์          ธนเรืองสุวรรณ  ผู้เข้าร่วมการอบรม 
 



ภาพการอบรม 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวฒันธรรมองค์กรแบบยัง่ยืน 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่

วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 
ณ แอท นาธา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 


