
 

 

 

 

 

 

 

โครงการงานสวัสดิการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 2562 

 



1. โครงการงานสวัสดิการ 

2. ผูรับผิดชอบ     ฝายบุคลากร/งานสัมพันธชุมชน และฝายธุรการ 

3. แผนงาน  ฝายบริหารการจัดการ 

4. หลักการละเหตุผล 

 ขวัญ (Morale)หมายถึงความพึงพอใจและความตั้งใจในการทํางานของบุคคลท่ีจะอุทิศทุกสิ่งทุกอยางเพ่ืองาน 

นั้น ๆ   บุคคลท่ีมีขวัญกําลังใจในการทํางานยอมจะมีความรักความพอใจในงานท่ีตนทําอยู สิ่งท่ีตองพิจารณาในการสราง

ขวัญกําลังใจมีสวนประกอบหลายอยางรวมถึงสวัสดิการท่ีโรงเรียนจัดให  ถารายไดของครูไมดีแตสวัสดิการดีก็พอทดแทน

กันได  ทานผูบริหารและฝายบุคลากรไดเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีมีผลกระทบตอครูเอกชนจึงได

จัดใหมีสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือครูและบุคลากรในคราวจําเปน 

5. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของครูและลดภาระท่ีมีผลกระทบตอครูท้ังดานการเงินและจิตใจ 

6. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ    ครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกทานเขารวมกิจกรรมสวัสดิการท่ีโรงเรียนจัดใหคิดเปนรอยละ 100 

 เชิงคุณภาพ   ครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกทานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  รักองคกรและปฏิบัติงานตาม

หนาท่ีไดเต็มศักยภาพ 

7. ความสอดคลอง 

 สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  ภารกิจดานบุคลากร 

 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

8. ระยะเวลา        ตลอดปการศึกษา 2562 

9. สถานท่ีดําเนินงาน 

  -  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

10. การเตรียมการดําเนินกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมในปการศึกษาท่ีผานมา คุณครูทุกทานมีความพึงพอใจและตื่นเตนกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม 

จากการสอบถามกิจกรรมสวัสดิการท่ีโรงเรียนจัดใหเพียงพอและเอ้ือประโยชนตอบุคลากรและองคกร  ทางฝายบริหาร

และฝายบุคลากรจึงไดนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงงานสวัสดิการในปตอไป 

11. การดําเนินงาน 

   -  หัวหนาโครงการแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบในแตละกิจกรรม นําเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

     -  ออกสมุดคําสั่ง เรียกประชุมวางแผนงาน  ประสานกับหนวยงานและผูเก่ียวของ 

     -  ประชาสัมพันธกิจกรรม  

 

 

 

 



 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมเงินกู สสท.  เปนสวสัดิการที่ชวยเหลือครูและพนักงานของ

โรงเรียน ในภาวะฉุกเฉินอันมีความจําเปนที่ตองใชเงนิ โดยการนาํเงิน

กอนในอัตราที่กําหนดออกมาใหกูยืม ผูกูผอนชําระภายในเวลา 10 

เดือน  ดอกเบี้ยที่ไดเขาบัญชีเงนิกูเพื่อเปนทุนในการใหกูตอไป  

นางเบญจภรณ   ฑีฆวาณชิ      รับผิดชอบกิจกรรม  

200,000  

2 กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน    เปนกิจกรรมที่แสดงถึงความมีน้าํใจตอ 

เพื่อนรวมงานในภาวะทีสู่ญเสียบุคคลในครอบครัว  โดยหัก  

3 % ของเงินเดือน เดือนนั้นไปชวยเหลือเพื่อนครุ  

ผูรับผิดชอบ         นางเบญจภรณ     ฑีฆวาณิช     

                       นางสาวพชิชาภา   อตชิน 

                       นางสาวสุดารัตน    สีดา 

 

- 

 

3 กิจกรรมบุคลากรทํางานตลอดป  คุณครูที่มาทําหนาทีส่อนทุกวันไม

ขาด ทางผูรับผิดชอบประสานงานกับฝายธุรการเสนอชื่อตอผูบริหาร

และมีรางวลัให  

ผูรับผิดชอบ        นางเบญจภรณ     ฑีฆวาณชิ     

                       นางสาวพชิชาภา   อตชิน 

                       นางสมพิศ          ปาลกะวงศ  ณ อยุธยา  

 

- 

 

4 กิจกรรมบุคลากรทํางานนานป   เพื่อเปนกําลังใจใหคุณครูที่อยูทํา

การสอนมานาน โดยกําหนดวาเมื่อครูสอนครบทุก 5 ป  10 ป  15 ป  

20 ป  25 ป  และ 30 ป  ทางโรงเรียนรวมกับสมาคมครูผูปกครอง  มี

รางวัลเพื่อเปนกําลังใจ  

ผูรับผิดชอบ       นางสาวพชิชาภา    อติชน 

                     นางเบญจภรณ      ฑีฆวาณชิ     

                     นางปรานี            สังขทอง 

  

5 กิจกรรมมอบของขวัญเพ่ิมกําลังใจ   ผูบริหารโรงเรียนไดจัดของขวัญ

เล็ก ๆ นอย ๆ มอบใหในวันเกิดของครูแตละคน ซึ่งสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ 

นี้เปนขวัญกําลังใจ ที่ผูบริหาร ไมละเลย  ผูรับผิดชอบประสานงานกับ

ฝายธุรการ   

ผูรับผิดชอบ       นางเบญจภรณ       ฑีฆวาณชิ     

                      นางสาวพชิชาภา    อติชน 

                       นางสาวอรรัมภา    วังมูล 

 

 

- 

 

 

 

 



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

6 กิจกรรมขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ และเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  

ฝายบุคลากรประสานงานกับฝายธุรการ สํารวจรายชื่อครูที่มีความ

พรอมตามหนังสือที่แจงมา  สงรายชื่อพรอมใบสมัครไปยังหนวยงาน

นั้น ๆ  

ผูรับผิดชอบ       นางสาวสุดารัตน    สีดา 

                      นางเบญจภรณ     ฑีฆวาณชิ     

                      นางสาวพชิชาภา   อติชน  

 ปนี้ไมมีใครไดรับครื่อง

ราชอิสริยาภรณ 

7 กิจกรรมชอปสนุก สสท.      เปนกิจกรรมรวมบูรณาการกับวชิา 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   วิชาคณิตศาสตร   เพื่อใหนักเรียนมี

ประสบการณตรงในการลงมือปฏิบัติและคาขาย โดยการดูแลของ

คณะครู รายไดเก็บเขาบัญชีไวเปนสวสัดิการครู  

ผูรับผิดชอบ       นางเบญจภรณ         ฑีฆวาณชิ     

                       นางสาวสุดารัตน     สีดา 

                      นางสาวอรรัมภา      วังมูล 

 

35,000 

ปนี้ไมมีกิจกรรม 

เนื่องจากแมครัวหลัก

ปวย/อาวุโส/ผาตัด 

8 โครงการครูอาวุโส  เพื่อเปนขวัญกําลังใจ สาํหรับคุณครูที่ทํางานและ

ครบกําหนดเกษียณ  

ผูรับผิดชอบ         นางสุมณฑา        ไกรฤกษ 

                       นางศศิเพ็ญ         เพ็ญประภา  

ผูประสานงาน      นางสาวพิชชาภา   อตชิน 

                        นางเบญจภรณ    ฑีฆวาณิช     

 

- 

 

12.  งบประมาณ  235,000 บาท 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 -  ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

 -  ครูมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 

14.  การประเมินผลกิจกรรม  

 -  ประเมินผลโดยการสังเกต  สัมภาษณ และแบบประเมิน 

 -  สรุปผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม หลังกิจกรรมสิ้นสุด  

15.  ขอเสนอแนะ / ขอควรปรับปรุง 

 นําผลการประเมินการของกิจกรรมท่ีจัด มาประชุมรวมกันเพ่ือปรับปรุงและหาแนวทางแกไข นํามาเปนขอมูลใน

การจัดกิจกรรมปตอไป  

 

ผูเสนอโครงการ _____________________            ผูอนุมัติโครงการ ____________________ 

                   (นางเบญจภรณ  ฑีฆวาณิช)                               (นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช)  

                       หัวหนาฝายบุคลากร                                        ผูจัดการและผูอํานวยการ 



 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรม 

เงินกู สสท. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ปการศึกษา  2562 

 



สรุปกิจกรรมเงินกู ส.ส.ท. 
ผูรับผิดชอบ   นางเบญจภรณ   ฑีฆวาณิช 

หลักการและเหตุผล 

 จากการท่ีโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดใหมีโครงการเงินกู ส.ส.ท. ข้ึน  สามารถใหความชวยเหลือดานการเงิน

แกสมาชิกเปนอยางดี  ดวยในปจจุบันภาวะคาครองชีพสูงข้ึนทําใหสมาชิกตองมีรายจายสูงตามไปดวย  โครงการเงินกู 

ส.ส.ท. จึงยังคงดําเนินการตอเนื่องมาทุกป 

 กิจกรรมเงินกู สส.ท. เริ่มตนตั้งแตพ.ศ.  2540  จากการแนะนําของคุณอํานวย   บุญประเสริฐ อดีตผูจัดการ

อาวุโส ธนาคารไทยทนุไดแนะนําใหมีเงินกอนเปนกองทุนท่ีใชจายหมุนเวียนเพ่ือใหสมาชิกไดกูไปบรรเทาความเดือดรอน 

โดยทานผูบริหารไดอนุมัติเงินสวนตัวและเงินทุนท่ีผูปกครองมอบใหเปนสวัสดิการแกครู พรอมท้ังสนับสนุนใหดําเนินการ

สืบเนื่องมา 

ลักษณะการกู 

 สมาชิกประเภทท่ี 1 คือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยครูใหญ หัวหนาระดับ 

หัวหนาหมวด มีสิทธิ์กูไดครั้งละ 30,000 บาท  (สามหม่ืนบาทถวน)  และผอนชําระคืนท้ังเงินตนและดอกเบี้ยภายใน 10 

เดือน ๆ ละ 3,150 บาท(สามพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) 

 สมาชิกประเภทท่ี 2 คือคณะครูผูสอนท่ีขนทะเบียนเปนครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีสิทธิ์กูไดครั้งละ 

15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) และผอนชําระคืนท้ังเงินตนและดอกเบี้ยภายใน 10 เดือน ๆ ละ 1,575 บาท

(หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 

 ดําเนินการตอเนื่องมาจนกระท่ังชวงระยะหลังนี้มีโครงการเก่ียวกับการใหกูยืมเงินจากสวนเอกชนและ

ธนาคารเขามาบริการมากมาย คุณครูหลายทานไดเขารับบริการจากสวนนี้จึงทําใหกิจกรรมเงินกู ส.ส.ท. ลดความจําเปน

ลง ทางคณะกรรมการเห็นวาเม่ือครูกูยืมเงินหลายทาง การจัดเก็บเริ่มมีปญหาและอาจสงผลกระทบใหครูมีหนี้สินเพ่ิมข้ึน 

จึงไดเปลี่ยนระบบการกูยืมใหมคือ นําเงินทุนปลอยใหกูพรอมกันทีเดียวหลายคนในวงเงินคนละ 15,000 บาท จัดเก็บ

ตอเนื่องกันท้ังเงินตนและดอกเบี้ยเดือนละ 1,575 บาท (หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบหาบาท) 

วัตถุประสงค   

   -  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในกรณีฉุกเฉินดานการเงิน 

           -  เพ่ือแบงเบาภาระหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยสูงจากแหลงเงินกูนอกระบบ 

เปาหมาย          

           -  คุณครูท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับความชวยเหลือคิดเปนรอยละ 70 

การดําเนินงาน 

การวางแผน (Plan) 

 -  ครูเบญจภรณ   ทีฆวาณิช   ชีแ้จงและสรุปผลกิจกรรมเงินกูปท่ีผานมากลาวถึงขอดี ขอเสียของการใหกูและ

ปญหาในการจัดเก็บ 

 -  นําผลสรุปเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติ 

 

 

 



การปฏิบัติงาน (Do) 

 -  ประชาสัมพันธรูปแบบกิจกรรมเงินกู ส.ส.ท. 

 -  คณะครูเขียนรายชื่อประสงคเขารวมกิจกรรม มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 16   คน 

 -  ครูเบญจภรณ   ฑีฆวาณิช นําบัญชีธนาคารและรายชื่อครูเสนอตอผูบริหารและคณะทํางานขออนุมัติเบิกเงิน

เพ่ือมาชวยเหลือตามวงเงินท่ีกําหนด 

 -  ครูท่ีใชสิทธิ์กูเงินเขียนหลักฐานการกู สงหลักฐานท่ี ครูเบญจภรณ  กําหนดยื่นคําขอกู-รับเงินกู  สงคําขอกู

ภายในเวลาท่ีกําหนดพรอมเอกสารหนังสือสัญญา 

 -  คุณครูเบญจภรณ ฑีฆวาณิช รับผิดชอบเก็บเงินและนําเขาธนาคาร  โดยบัญชีธนาคารมีชื่อผูดูแล 2 คนคือ 

ครูสมพิศ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา และครูเบญจภรณ   ฑีฆวาณิช 

ผลการประเมิน (Check) 

 - จากการสัมภาษณและสอบถาม คุณครูท่ีกูเงินในโครงการมีความพึงพอใจและสงคืนเงินกู ส.ส.ท. ไดตาม

กําหนดคิดเปนรอยละ  95 

 - เม่ือครบกําหนดจะมีดอกเบี้ยจากการกูเพ่ือนํามาเปนสวัสดิการใหแกคุณครูตามความ  

ขอเสนอแนะ (Action) 

 -  คุณครูขอใหมีสวัสดิการนี้ทุกตนป  เพ่ือเอาไวใชจายชวงปดเทอม 

 -  เพ่ิมวงเงินใหสูงข้ึน 

  -  มีการจับฉลากลดดอกเบี้ย  1  เดือน  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรม 

เพื่อนชวยเพือ่น 
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สรุปกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวกรรณิกา    แสวง และ นางสาวพิชชาภา  อติชน 

หลักการและเหตุผล  

  กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนความประสงคของผูบริหารท่ีจะใหสวัสดิการ และความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงาน 

แสดงถึงความมีน้ําใจ เอ้ืออาทรในการท่ีเพ่ือนครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของตองสูญเสียบุคคลในครอบครัว อาทิ พอ – แม  

สามี - ภรรยา  บุตร - ธิดา  อยางกะทันหัน คาใชจายในการจัดงานมีมาก ดังนั้นจึงมีโครงการแสดงน้ําใจ “เพ่ือนชวย

เพ่ือน”  เกิดข้ึน 

จุดประสงค 

- เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในกรณีฉุกเฉินดานการเงิน 

เปาหมาย 

  ดานปริมาณ  :  คุณครูทุกทานเขารวมกิจกรรม 

 ดานคุณภาพ :  คุณครูของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือนครู 

การดําเนินงาน 

การวางแผน (Plan) 

- ฝาย บุคลากร สัมพันธชุมชน และฝายธุรการประชุมสรุปงานการจัดกิจกรรมเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมอยา 

ตอเนื่องโดยดูจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นจากเพ่ือนครูวายินดีรวมกิจกรรมตอไปหรือไม 

- นําผลการประเมินเสนอตอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติและดําเนินการ 

การปฏิบัติงาน 

- ประสานงานกับฝายธุรการการเงิน เม่ือใดท่ีครูสูญเสียบุคคลในครอบครัวทางธุรการจะเปนผูจัดการจัดสง

พวงหรีด 

แสดงความเสียหายและกําหนดวันเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

- ฝายธุรการคิดจํานวนเงิน 3%  ของครู  ผูบริหารมอบเงินแกผูสูญหายเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 

ผลการประเมิน (Check) 

- จากการสัมภาษณคุณครูทุกทานเห็นชอบกับกิจกรรมนี้ 

- เกิดความรักผูกพันระหวางผูบริหาร และ เพ่ือนครูดวยกัน 

 

มีผูใชสวัสดิการในกิจกรรม เพ่ือนชวยเพ่ือน ดังนี้ 

ปการศึกษา  2550 

- ชวยเหลือในงานศพ  มารดาครูพิฐชญาน   พงษสุวรรณ   21  ธันวาคม  2550 

ปการศึกษา  2551 

- ชวยเหลือในงานศพ บิดาครูสมบัติ  สืบจุย     20 พฤศจกิายน 2551 

- ชวยเหลือในงานศพ บิดาครูนิสาชล  ดนตรี     5 ธันวาคม 2551 

 



ปการศึกษา  2554 

- ชวยเหลือในงานศพ บิดาครูประภาวดี เจริญโภคราช   2 กันยายน 2554 

ปการศึกษา 2555 

- ชวยเหลืองานศพ  มารดาครูพิชชาภา  อติชน    12 มกราคม 2555 

ปการศึกษา 2561 

- ชวยเหลือในงานศพ บิดาครูธนินทธร  แดงทิม 

- ชวยเหลือในงานศพ มารดาครูศรีนวล  ภูมิประเทศ 

ปการศึกษา 2562 

- ชวยเหลือในงานศพ มารดาครูจริยา  เลิศสมบูรณ   15 เมษายน 2562 

- ชวยเหลือในงานศพ มารดาครูสุมณฑา  ไกรฤกษ    3 กรกฎาคม 2562 

ขอเสนอแนะ (ACTION) 

    ควรจัดกิจกรรมนี้อยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปกิจกรรม 

มอบของขวญัเพิ่มกําลังใจ 
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สรุปกิจกรรมมอบของขวัญเพ่ิมกําลังใจ  ปการศึกษา 2562 

ผูรับผิดชอบ  ฝายบุคลากร / สัมพันธชุมชน 

หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรครู การไดรับของขวัญเล็กนอยจากผูบริหารก็ทําใหผูรับมีความสุข  

กิจกรรมการใหนี้ มีมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ทําใหคุณครูมีพลังในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือเปนการแสดงสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน 

- เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมกัน 

เปาหมาย 

- บุคลากรครูในโรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมคิดเปนรอยละ  100 

- บุคลากรมีความผูกพันกับผูบริหารและองคกร สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการ 

- กิจกรรมสุขสันตวันเกิด          นางสาวอรรัมภา    วังมูล     รับผิดชอบรวมกับฝายธุรการ 

- กิจกรรมของขวัญปใหมและตรุษจีน    นางสาวพิชชาภา     อติชน    รับผิดชอบ 

การวางแผน  (Plan) 

- ทานผูบริหารประสานงานกับฝายธุรการและบุคลากรในการจัดซ้ือของขวัญ 

- ผูรับผิดชอบกิจกรรมประสานงานผานฝายธุรการในแตละกิจกรรม 

การดําเนินงาน (Do) 

- นางสาวพิชชาภา   อติชน   เตรียมของขวัญ และการดอวยพรแตละกิจกรรม 

- จัดซ้ือของขวัญโดยผูบริหาร 

- นางเบญจภรณ   ทีฑวาณิช  และทีมงาน นําของขวัญวันเกิดไปแจกแกเพ่ือนครู หรือรับของขวัญจาก 

ผูอํานวยการโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยพรอมเกิดในแตละเดือน 

เดือนมกราคม 

- 2   มกราคม      ครูศศิเพ็ญ   เพ็ญประภา 

- 5   มกราคม      ครูพรเพ็ญ   เริงโกมุท 

- 11 มกราคม      ครูวศิน       รัตนะวราหะ 

เดือนกุมภาพันธ 

- 2   กุมภาพันธ    ครูอนุกูล      เชื้อมอญ 

- 6   กุมภาพันธ    ครูกันตวัฒน  เมืองเกษม 

เดือนมีนาคม 

- 3    มีนาคม       ครูชลิดา      เพชรรัตน 

- 13  มีนาคม      ครูเครือมาส   บัวทอง 

เดือนเมษายน 

- 1   เมษายน      ครูเกสรี        เมืองเกษม 

- 8   เมษายน      ครูกรรณิกา    แสวง 

- 9   เมษายน      ครูนพวรรณ    พรรัตนพันธุ 

- 25 เมษายน      ครูเบญจรัตน   ตางทอง  

เดือนพฤษภาคม 

- 1  พฤษภาคม    ครูบุญเรือน   รัชตารมย 

- 5  พฤษภาคม    ครูสมพิศ      ปาลกะวงศฯ 

- 8  พฤษภาคม   ครูจริยา       เลิศสมบูรณ 

- 12 พฤษภาคม   ครูประภาวดี  เจริญโภคราช 

เดือนมิถุนายน 

- 3     มิถุนายน    ครูนฤมล       คิดดี 

- 22   มิถุนายน   ครูอุไรวรรณ   เคลยีรี่ 

- 28   มิถุนายน   ครูสุรางค       อ่ิมจาด 

เดือนกรกฎาคม 

- 21  กรกฎาคม   ครูสุมณฑา    ไกรฤกษ 

เดือนสิงหาคม 

- 15   สิงหาคม   ครูพิชชาภา       อติชน 

- 26   สิงหาคม   อาจารยจินตนา  ธรรมวานิช 

- 29   สิงหาคม   ครูปรานี          สังขทอง 

เดือนกันยายน 

- 2    กันยายน    ครูรัตติกาล      ชุนวร 

- 16  กันยายน    ครูเบญจภรณ    ทีฑวาณิช 

- 21  กันยายน    ครูศรีนวล         ภูมิประเทศ 

- 26  กันยายน    ครูอรรัมภา       วังมูล 

เดือนตุลาคม 

- 19   ตุลาคม     ครูสุดารัตน      สีดา 

- 20   ตุลาคม     ครูสายใจ         ผลานุสนธ ิ

- 22   ตุลาคม     ครูฐิติมา          สุทธภิิญโญกุล       

เดือนพฤศจิกายน 

- 5   พฤศจิกายน  ครูพัชรินทร    ปาเบา 

- 26  พฤศจิกายน  ครจูรัสศรี      ศรีรัตนวิบูลย 

เดือนธันวาคม 

- 10   ธันวาคม   ครูธนินธทร     แดงทิม 

- 29   ธันวาคม   ครูกชกร         อนุตระกูล 

- 30   ธันวาคม   ครูบุญเก้ือ       ม่ิงขวัญตา 

- 31 ธันวาคม  ครูฐิตติวัฒน   อิศรางกูล ณ อยุธยา 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 
 

สรุปโครงการ 

ครูอาวุโส 
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สรุปกิจกรรมกองทุนครูอาวุโส ปการศึกษา 2562 

ผูรับผิดชอบ  ฝายบุคลากร / สัมพันธชุมชน 

หลักการและเหตุผล  

 ทานผูอํานวยการ อาจารยจินตนา   ธรรมวานิช มีแนวคิดใหนําเงินท่ีไดรับจากการจัดงานนี้ กอตั้ง

กองทุนครูอาวุโสข้ึนเนื่องจากเห็นวาครูเอกชน เม่ือเกษียณออกไปแลวก็จะไมมีรายได ไมมีเงินบํานาญเลี้ยงชีพ

เหมือนขาราชการ  ซ่ึงกองทุนนี้จะเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือนรอนเบื้องตนแกเพ่ือนครูท่ีเกษียณ

ออกไป 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนครูท่ีไดรับความเดือดรอน 

- สงเสริมบรรยากาศของความรักฉันครอบครัวเดียวกันและมีจิตตารมณชวยเหลือสังคม 

การดําเนินงาน 

- ประชาสัมพันธเรื่องการจัดตั้งกองทุนครูอาวุโส มีผูเขารวมสนับสนุนในโครงการนี้อยางตอเนื่อง 

- จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 

นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช  ประธาน     ผูจัดการและผูอํานวยการ 

นางสาวสายใจ   ผลานุสนธ ิ  ผูแทนครู 

นางศศิเพ็ญ  เพ็ญประภา  ผูแทนครู 

นางสุมณฑา  ไกรฤกษ   ผูแทนครู 

นางฐิรารัตน  สงวนกชกร  ผูแทนศิษยเกา 

รศ.โรจน   คุณอเนก  ผูแทนศิษยเกา 

นางภัทรพร  ตันตนะรัตน  ผูแทนศิษยเกา 

นางกุลนรี  หิรัญพฤกษ   ผูแทนศิษยเกา 

  -  คุณครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา   เยี่ยมบานเพ่ือนครู 

  -  จัดกิจกรรมเลี้ยงเพลพระ  วันท่ี 25 ตุลาคม 2562  โดยมีผูบริหาร ครูอาวุโส ครูเกา ศิษยเกา ครู

ปจจุบัน รวมกิจกรรมดังกลาว และรวมกันรับประทานอาหารกลางวัน 

      จากการท่ีมีศิษยเกามาเยี่ยมคุณครูและไดพูดคุยกับทานผูอํานวยการเรื่องกองทุนครูผูอาวุโส ทําใหมี

คนสนใจ และเพ่ือเปนการตอบแทนพระคุณ จึงรวมตัวกันจัดหาเงินเขากองทุนครูผูอาวุโส  จํานวนเงิน 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 


