
 

 

 
 

     รายงานผลการประเมิน 
   กิจกรรม............................................... 

   โครงการ............................................................... 
   ประจ าปีการศึกษา .................. 

  

 
 
 
 

 

 
 
 

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

มาตรฐานที่ ...... ........................................................................................................................ 
     ..................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที ่ ........  ....................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที ่ ........  ....................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที ่ ........  ....................................................................................................................... 
 

 

 

 

 
ตัวอย่าง 

รูปภาพกิจกรรม 

จัดเก็บล ำดับท่ี…………………………….. 

รับเมื่อ ........./....................../............ 

Font Sarabun  ขนำด 24 ตัวหนำ 

Font Sarabun  ขนำด 22 
ตัวหนำ 

Font Sarabun  ขนำด 22 
ตัวหนำ 

Font Sarabun  ขนำด 18
ตัวหนำ 



 

 

          บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ                        
ท่ี   ........................... วันท่ี   ........................................................................... 
เร่ือง ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรม.......................................โครงกำร.................................... 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ                        
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบรำยงำนโครงกำร    จ ำนวน  .......  เล่ม 
 

                ตำมค ำส่ัง โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ  ท่ี ......../.....................  ได้แต่งต้ังและ
มอบหมำยให้คณะครูจ ำนวน ................  ท่ำนในโรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ  เข้ำร่วมกำร
กิจกรรม...........................................................................โครงกำร.............................................................. 
ปี ก ำร ศึกษ ำ ...... ..... .... .... .  ใน ระห ว่ ำ งวัน ท่ี  .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... . 
ณ...........................................ซึ่ง...........................................................................เป็นผู้รับผิดชอบ นั้น 
                 

     บัดนี้   กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว   จึงสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนโครงกำรท่ีแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 
  

                  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
                  
            ลงช่ือ …………………………….…….                                                                          

  (…………………………………….) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 

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

                              หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/หัวหน้ำงำน........................................ 
 

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

กลุ่มบริหำร........................................... 
    

ควำมเห็นของผู้บริหำร  …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ 
 

 

บันทึกข้อควำมน้ีใช้ Font Sarabun                
พิมพ์ตำมแบบที่ก ำหนด  หรือสำมำรถ
เปลี่ยนข้อควำมตำมลักษณะของกิจกรรม
ได้ 



 

รายการเอกสารในเล่มรายงานฉบับนี ้
 

1.  สรุปรำยงำนผลกำรประเมิน กิจกรรม............................................. 
     โครงกำร.........................................................................................(ตำมแบบจำกงำนแผนงำน) 
2.  แบบบันทึกขออนุมัติกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร (ตำมแบบจำกงำนแผนงำน) 
3.  โครงกำรท่ีปรำกฏในแผนปฏิบัติกำรมีรำยละเอียดถูกต้องชัดเจน ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน 

และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำมแล้ว 
4.  ค ำส่ังโรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดกำรและหรือตำรำงกำรอบรม 
5.  หนังสือแจ้งผู้ปกครองและหรือหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเช่น กำรเข้ำศึกษำดูงำน , เชิญวิทยำกรฯลฯ 
6.  ค ำกล่ำวรำยงำน/ค ำกล่ำวเปิด 
7.  แบบลงนำมผู้ข้ำรับกำรอบรมท้ังหมด 
8.  ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (บรรยำยใต้ภำพ กิจกรรมอะไร, ใคร,ท่ีไหน) 
9.  เอกสำรประกอบกำรอบรม/ประกอบกำรบรรยำย 
10.  แบบประเมิน/แบบสอบถำม ควำมพึงพอใจ ในระดับ OUT PUT (มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
11. ผลกำรประเมินจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแสดงจ ำนวน.......  ค่ำร้อยละ และค่ำเลล่ีย X 

            และข้อเสนอแนะ 
12. ตัวอย่ำงเกียรติบัตร 
13. ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน/ผลงำนต่ำงๆท่ีปรำกฏจำกกำรด ำเนินงำน 
14. อื่นๆตำมควำมเหมำะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมิน กิจกรรม.......................................................... 
โครงการ................................................ 

กลุ่มบริหำร/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน.................................................. 
โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ  จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 
ตอนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม 
 1. ผู้รับผิดชอบ    1. ................................................................................. 
                                 2. ................................................................................ 
                                 3................................................................................... 
 2. ท่ีปรึกษำ/หัวหน้ำกลุ่มสำระ  .................................................................................. 
 3. วัน เวลำ ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
           วัน...............ท่ี ........ เดือน......................พ.ศ. ................. ระหว่ำงเวลำ........................ น. 
     ถึง   วัน................ท่ี ........ เดือน......................พ.ศ. .................ระหว่ำงเวลำ........................ น. 
 4. สถำนท่ีจัดกิจกรรม.......................................................................................................... 
 5. ผู้ร่วมกิจกรรม 

5.1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1         จ ำนวน ……………คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2         จ ำนวน ……………คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3         จ ำนวน ……………คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4         จ ำนวน ……………คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5         จ ำนวน ……………คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6         จ ำนวน ……………คน 
           รวมทั้งสิ้น       จ านวน................คน 

5.2  ครูและบุคลำกร  
คณะครูและบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม     จ ำนวน.................คน 
บุคลำกรภำยนอก                              จ ำนวน.................คน 
            รวมทั้งสิ้น      จ านวน................คน 

5.2  งบประมำณ 
       รายรับ  ตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน  จ ำนวน .....................  บำท  จ ำแนก ดังนี้ 

         1.  เงินอุดหนุน      จ ำนวน ..................... บำท 
 2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ   จ ำนวน ..................... บำท 
 3.  เงินงบประมำณ   จ ำนวน ..................... บำท 
 4.  เงินอื่นๆ(โปรดระบุ)..................... จ ำนวน........................บำท 

   



 

    รายจ่าย 
1. ค่ำตอบแทน    จ ำนวน ..................... บำท 
2. ค่ำวัสดุอุปกรณ์   จ ำนวน ..................... บำท  
3.  อื่นๆ.................................................. จ ำนวน...................... บำท 

                         รวมค่ำใช้จ่ำย              จ ำนวน..................... บำท 
    คงเหลือ/จ่ำยเกิน    จ ำนวน...................... บำท 

 

ตอนที่ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

 1.1 .......................................................................................................................................... 
 1.2 .......................................................................................................................................... 
 1.3 .......................................................................................................................................... 

2. หัวข้อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ท่ีด ำเนินกำรแล้วบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเห็นเด่นชัด ได้แก ่
[  ] ข้อ 1    [  ] ข้อ 2    [  ] ข้อ 3  

3. ผลท่ีได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรม 
3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 4.1…………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 4.2.………….…………………………………………………………………………..………………………………….. 
 4.3.……………….…………………………………………………………………….....……………………………….. 

5. ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
 5.1 …………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 5.2 ………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
 5.3 ……………………………………………………………………………………….....……………………………….. 

 

6. ผลสรุปจำกแบบสอบถำมหรือแบบประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ร่วมกิจกรรม 
    6.1   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม .................. คน   แยกเป็น 
             นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น    …………………………. คน 
             นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย .………………………… คน 
             ครู/บุคลำกร/ผู้เข้ำร่วม          .............................. คน 
    6.2 ผลกำรประเมิน  (ระบุตำมแบบสอบถำมหรือแบบประเมินควำมพึงพอใจท่ีใช้ประเมิน 
                                 ข้ำงล่ำงนี้เป็นตัวอย่ำงเท่ำนั้น) 

- กำรประชำสัมพันธ์  ดีมำก .......% ดี .......% ปำนกลำง ........% น้อย ……% น้อยท่ีสุด…….% 



 

- ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำในกำรท ำกิจกรรม 
      ดีมำก .......% ดี .......% ปำนกลำง ........% นอ้ย ……% น้อยท่ีสุด…….% 

- ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี 
          ดีมำก .......% ดี .......% ปำนกลำง ........% น้อย ……% น้อยท่ีสุด…….% 

  
    - ล ำดับพิธีกำร       ดีมำก .......% ดี .......% ปำนกลำง ........% นอ้ย ……% น้อยท่ีสุด…….% 
    6.3  ควำมประทับใจ 

…………………………………………………………………………………………………….....………………………………  
 6.4  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………….....……………………………… 

 
 

                จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

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

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
วันท่ี........./................/............ 

 
ลงช่ือ ……………………………….                                                                          

 (…………………………………….) 
                              หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/หัวหน้ำงำน........................................ 

 วันท่ี........./................/............ 

 
ลงช่ือ ……………………………….                                                                          

  (…………………………………….) 
กลุ่มบริหำร........................................... 

   วันท่ี........./................/............ 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

  (…………………………………….) 
                                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ 

 วันท่ี........./................/............ 
 
 



 

รายการเอกสารในเล่มรายงานกิจกรรม ค่ายต้นกล้าเรียนรู้วิถีพอเพียง. 
โครงการตามรอยพ่อ อยูอ่ย่างพอเพยีง 

 

1.  บันทึกข้อควำมส่งสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กิจกรรมค่ำยต้นกล้ำเรียนรู้วิถีพอเพียง 
2.  สรุปรำยงำนผลกำรประเมิน กิจกรรม ค่ำยต้นกล้ำเรียนรู้วิถีพอเพียง 

        โครงกำร ตำมรอยพ่อ อยู่อย่ำงพอเพียง 
3.  แบบบันทึกขออนุมัติกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร  
4.  โครงกำรค่ำยต้นกล้ำเรียนรู้วิถีพอเพียง 
5.  ค ำส่ังโรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ  ท่ี 171/2557  

 พร้อมตำรำงกำรจัดค่ำย 2 วัน คือ วันท่ี 6-7  ตุลำคม 2557 
6.  หนังสือขออนุญำตเข้ำศึกษำดูงำนโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ กรุงเทพมหำนคร 
7.  หนังสือขอบคุณกำรเข้ำศึกษำดูงำนโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ กรุงเทพมหำนคร 
8.  ค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิด 
9.  แบบลงนำมผู้ข้ำรับกำรอบรมจำกคณะครูจ ำนวน  19  ท่ำน นักเรียนจ ำนวน 50 คน 
10.  ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรมค่ำยต้นกล้ำเรียนรู้วิถีพอเพียง 
11.  ตัวอย่ำงเกียรติบัตร 
12.  เอกสำรประกอบกำรบรรยำยเรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆใน 

 ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
13.  ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรเข้ำค่ำยเรียนรู้วิถีพอเพียง 
14.  ผลกำรประเมินจำกนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมค่ำยเรียนรู้วิถีพอเพียงจ ำนวน  40  คน   

 แสดงค่ำร้อยละ และค่ำเลล่ียจำกคะแนนเต็ม 5  (X)  และข้อเสนอแนะ 
15.  แบบทดสอบควำมรู้เรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 10 ข้อและผลกำรทดสอบ 
16.  ตัวอย่ำงเอกสำรค่ำยต้นกล้ำเรียนรู้วิถีพอเพียง 
17.  ตังอย่ำง MIND MAP ผลงำนกำรวำงแนวทำงกำรท ำงำนในศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง 
18.  ใบสมัครนักเรียนแกนน ำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยต้นกล้ำเรียนรู้วิถีพอเพียง 
19.  หนังสือตอบรับและขออนุญำตผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 

รายงานผลการประเมิน กิจกรรม  ต้นกล้าเรียนรู้วิถีพอเพียง 
โครงการ  ตามรอยพ่อ อยูอ่ย่างพอเพียง 
งำนแผนงำนและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ  จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 
ตอนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม 
 1. ผู้รับผิดชอบ    1. นำงคันธรส  ศิรินำนุวัฒน ์
                                 2. นำงเบญจมำศ  อยู่วงค์ 
 2. ท่ีปรึกษำ/หัวหน้ำกลุ่มสำระ  .................................................................................. 
 3. วัน เวลำ ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
           วันจันทร์  ท่ี 6  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2557  ระหว่ำงเวลำ  8.00-16.30 น. 
     ถึง   วันอังคำร ท่ี 7  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2557  ระหว่ำงเวลำ  8.00-16.30 น. 
 4. สถำนท่ีจัดกิจกรรม     โครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ  กรุงเทพมหำนคร 
     ห้องประชุม  โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ 
 5. ผู้ร่วมกิจกรรม 

5.1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1         จ ำนวน ……-……คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2         จ ำนวน ……-……คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3         จ ำนวน ……-……คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4         จ ำนวน ……32...คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5         จ ำนวน ……-……คน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6         จ ำนวน ….18….คน 
           รวมทั้งสิ้น       จ านวน.......50......คน 

5.2  ครูและบุคลำกร  
คณะครูและบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม     จ ำนวน.......22......คน 
บุคลำกรภำยนอก                              จ ำนวน........-.........คน 
            รวมทั้งสิ้น      จ านวน.......22.......คน 

5.2  งบประมำณ 
       รายรับ  ตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน  จ ำนวน 30,000  บำท  จ ำแนก ดังนี้ 

         1.  เงินอุดหนุน      จ ำนวน ...30,000... บำท 
 2.  เงินรำยได้สถำนศึกษำ   จ ำนวน ..........-........ บำท 
 3.  เงินงบประมำณ   จ ำนวน ..........-.........บำท 
 4.  เงินอื่นๆ(โปรดระบุ)..................... จ ำนวน............-........บำท 

ตัวอย่าง 



 

    รายจ่าย 
1. ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทน   จ ำนวน .......5,195... บำท 
2. ค่ำวัสดุอุปกรณ์อำหำร-เครื่องด่ืม จ ำนวน .....14,400... บำท  
3.  อื่นๆ.................................................. จ ำนวน...........-..........บำท 

                         รวมค่ำใช้จ่ำย     19,595     บำท 
    คงเหลือ/จ่ำยเกิน    จ ำนวน...10,405......บำท 

 

ตอนที่ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

1.1  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก เรียนรู้ และน้อมน ำพระรำชด ำริมำเป็นแนวทำงในกำร 
        ปฏิบัติและใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
1.2  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภำพ  
       คุณธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวิต มีขวัญก ำลังใจในด ำเนินงำนโครงกำร 

2. หัวข้อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ท่ีด ำเนินกำรแล้วบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเห็นเด่นชัด ได้แก ่
[] ข้อ 1    [] ข้อ 2    [ - ] ข้อ 3  

3. ผลท่ีได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรม 
3.1  ให้นักเรียนได้ตระหนัก เรียนรู้ และน้อมน ำพระรำชด ำริมำเป็นแนวทำงในกำร 
       ปฏิบัติและใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
3.2  นักเรียนมีแรงจูงใจให้เป็นผู้มีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวิต มีขวัญก ำลังใจ 
       ในด ำเนินงำนโครงกำรตำมรอยพ่ออยู่อย่ำงพอเพียง 

4. ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
4.1 ……………-…………………………………………………………..……………………………………………….. 
4.2 …………-…………………………………………………………………………..………………………………….. 
4.3 …………-………………………………………………………………………….....……………………………….. 

5. ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
          เวลำในกำรศึกษำดูงำน ควรมำกกว่ำนี้และอยำกค้ำงคืน 

6. ผลสรุปจำกแบบสอบถำมหรือแบบประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ร่วมกิจกรรม 
    6.1   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม .......40......... คน   แยกเป็น 
             นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น    ………………-…………. คน 
             นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย .……………40….….… คน 
             ครู/บุคลำกร/ผู้เข้ำร่วม          ................-.............. คน 
   
 
 



 

  6.2 ผลกำรประเมิน  (ระบุตำมแบบสอบถำมหรือแบบประเมินควำมพึงพอใจ) 
 

ท่ี 
 

ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฯ 
 

ค่าเฉลี่ย (X) 
 

ล าดับ 

1. กำรบริหำรจัดกำรเข้ำค่ำย 4.55  
2. ระยะเวลำในกำรเข้ำค่ำย 4.20 13 
3. กิจกรรมพิธีกำรเปิดกำรเข้ำค่ำย 4.23  
4. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีเข้ำค่ำย 4.67  
5. กำรเดินทำงมำสถำนท่ีเข้ำค่ำย 4.35  
6. วัสดุ/อุปกรณ์/เอกสำรท่ีได้รับในกำรเข้ำค่ำย 4.43  
7. กิจกรรม 1  - โครงกำรในพระรำชดริสวนจิตรลดำ 

                 กรุงเทพมหำนคร 
4.83 1 

8. กิจกรรม 2  - กำรทบทวนควำมรู้ปรัชญำของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 

4.75 2 

9. กิจกรรม 3  - นันทนำกำร 4.75 2 
10. กิจกรรม 4  - ฝึกปฏิบัติ วำงแผนกำรคิด กำรท ำงำน 

                 ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
                 พอเพียง และจิตอำสำ 

 
4.63 

 

11. กำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 4.67  
12. กำรวัดและประเมินผลก่อนและหลังเข้ำค่ำย 4.65  
13. กำรเปิดโอกำสให้นักเรียน  มีส่วนร่วมฯ 4.70 3 
 

 6.3  สิ่งที่ท่านประทับใจในการเข้าค่ายฯ คร้ังนี้ 
  โครงกำรในพระรำชด ำริสวนจิตรลดำ  จ ำนวน  25  คน 

        ควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  จ ำนวน  13  คน 
        กำรนันทนำกำร  จ ำนวน  7  คน 
        กำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ,สถำนท่ีและวิทยำกร  จ ำนวน  3  คน 

  กำรดูแลเอำใจใส่ของครูจ ำนวน  1  คน 
          6.4  สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ คร้ังนี้ 
                 รถแน่น    
          6.5  ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
                 เวลำในกำรศึกษำดูงำน ควรมำกกว่ำนี้และอยำกค้ำงคืน 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

   ลงช่ือ …………………………….…….                                                                          
  (นำงคันธรส  ศิรินำนุวัฒน)์ 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
วันท่ี........./................/............ 

 
 
 

 
ลงช่ือ ……………………………….                                                                          

  (นำยอุดม  หมำยเจริญ) 
          กลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล 

   วันท่ี........./................/............ 

 
ลงช่ือ ………………………………. 

  (นำยบรรหำร  เอี่ยมสอำด) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ 

 วันท่ี........./................/............ 
 

 
 
 
 

 

 


