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ค ำน ำ 

 
  เอกสำรฉบับนี้เป็นเอกสำรำยงำนกำรน ำเสนอโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์ ในกำรศึกษำดูงำนของ
คณะนักศึกษำมหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมและคณะครูโรงเรียนพระกุมำร
มหำสำรคำม ณ โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันจันทร์ที่ 17  ธันวำคม  2561  เพ่ือ
เป็นกำรศึกษำแนวทำงและกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์ของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  และ
น ำไปประยุกต์ใช้กับสถำนศึกษำต่ำง ๆ 
 ทั้งนี้ในกำรด ำเนินกิจกรรมผู้จัดท ำขอขอบพระคุณโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ที่เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก
ทุกประกำรในกำรจัดกิจกรรม  ขอขอบพระคุณผู้อ ำนวยกำรที่ส่งเสริมสนับสนุน  คอยให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัด
กิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นอย่ำงดี    ผู้จัดท ำหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้จัดท ำจะได้น ำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
       (นำยสมบัติ    พิมพ์จันทร์) 
     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ก 



3 

 

สารบัญ 
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สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร, งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ฝ่าย ประกันคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร (งำนประชำสัมพันธ์)   ปีการศึกษา 2561 

************************************************************************** 
ล าดับที ่  4     หน่วยงาน   งำนประชำสัมพันธ์ ฝ่าย   พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6  ยุทธศาสตร์ข้อที่   9    เป้าหมายข้อที่  3 . 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่     7,8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที ่ 7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่  2  ประเด็นที ่  2.2   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที ่ 2   ตัวบ่งช้ีที่  2.2     
 
1. สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 
  มีกำรเชิญคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งในกำรรับผิดชอบแต่ละหน้ำที่ ในกำรต้อนรับคณะนักศึกษำ
มหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และคณะครูโรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม  
ด ำเนินกำรตำมแผนเช่น  กำรฝึกซ้อมนักเรียนน ำเสนอ ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  4  
เตรียมสถำนทีใ่นกำรต้อนรับให้พร้อม  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวันเป็นวิถีชีวิต เพื่อเป็นกำรต้อนรับ
คณะผู้บริหำร และคณะครูที่มำศึกษำดูงำน  ณ โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ในครั้งนี้  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
จัดเตรียมนิทรรศกำรเก่ียวกับหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำนคุณธรรม  มีกำรเตรียมเอกสำร  เช่น  ใบลงทะเบียน  
แผ่นพับกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์  จัดเตรียมก ำหนดกำร  พร้อมกับเตรียมกำรแสดง
ให้นักเรียนในช่วงรับประทำนอำหำรกลำงวัน  และสรุปผลกำรน ำเนินกำร รำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับสูง
ตำมล ำดับ    โดยสรุปผลกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้  4,750      บำท จ่ำยจริง   4,750     บำท  ใช้งบเกิน   -    บำท 
 
วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีกำรติดตำมกำรดูงำนของคณะนักศึกษำมหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำและคณะครูโรงเรียนพระ
กุมำรมหำสำรคำม วันที่ 17 ธันวำคม 2561  ณ  โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  บุรีรัมย์  เพ่ือศึกษำดูงำน
ควำมก้ำวหน้ำโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์  ในครั้งนี้คือ  แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรศึกษำดูงำน
โรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์  ของคณะนักศึกษำมหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
และคณะครูโรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม วันจันทร์ที่ 17 ธันวำคม  2561  ณ โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  
อ ำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 คณะนักศึกษำมหำบัณฑิต บริหำร
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

และคณะครูโรงเรียนพระกุมำร
มหำสำรคำม ร้อยละ  80  มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรศึกษำดูงำน
โรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์ 

✓       จำกกำรวิเครำะห์แบบส ำรวจ
ควำมพึงพอใจกำรศึกษำดูงำน
โรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์  
ของคณะนักศึกษำมหำบัณฑิต 
บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

และคณะครูโรงเรียนพระกุมำร
มหำสำรคำม วันจันทร์ที่ 17 
ธันวำคม  2561  ณ โรงเรียนมำรีย์
อนุสรณ์  อ ำเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์  พบว่ำในภำพรวมคณะ
ผู้บริหำรและคณะครู มีภำพรวมมี
ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด   โดยมี
ค่ำเฉลี่ย  4.83  คิดเป็นร้อยละ  
96.59  ต่อกำรจัดกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรมตำมวิถีคริสต์ ของโรงเรียน
มำรีย์อนุสรณ์ 

 
สรุปผลในภาพรวม 

6.1  จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครั้งนี้ 
1.  เป็นควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย 
2.  โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ได้มีระบบกำรในกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนที่มี 

ประสิทธิภำพและเป็นที่พึงพอใจต่อชุมชน 
3  ท ำให้ระบบกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ เป็นระบบส่งผลให้เป็น 

แบบอย่ำงต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์  ในกำรศึกษำดูงำนขององค์กร และสถำนศึกษำต่ำง ๆ ที่มี
ควำมสนใจในกำรศึกษำดูงำน 
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6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  1.  ในกำรศึกษำดูงำนของแต่ละคณะ  ควรจะมีกำรเปิดเป็นช่วงเดือนในกำรศึกษำงำนเพ่ือ
ไม่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน 
  2.  ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทรำบถึงกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำม
วิถีคริสต์  จนท ำได้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงำนต่ำง ๆ มำกมำย 
 
  แม้ว่ำภำพรวมของเกณฑ์กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรศึกษำดูงำนโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถี
คริสต์  ของคณะนักศึกษำมหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำและคณะครูโรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม วันจันทร์
ที่ 17 ธันวำคม  2561 ณ โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  อ ำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะอยู่ใน
เกณฑ์ควำมพึงพอใจมากที่สุด  ซึ่งเป็นที่น่ำพอใจ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรควรหำแนวทำง  เพ่ือจัดกิจกรรม
ในโครงกำรให้เหมำะสมมำกยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
      ลงชื่อ ...........................................................                    
                            (นำยสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 
                               หวัหน้ำฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….   ผู้รับทรำบ 

     (ซิสเตอร์จ ำนันท์  ไพรงำม) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….   ผู้รับทรำบ 

   (บำทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
       ผู้จัดกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

จากคณะนักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะครูโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม  2561 ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 จำกกำรแจกแบบสอบถำมกำรจัดกิจกรรมได้รับกลับคืนจ ำนวน 50  แผ่น  แยกเป็นเพศชำย 22  คน  
คิดเป็นร้อยละ 44  เป็นเพศหญิงจ ำนวน 28  คน คิดเป็นร้อยละ 56  สถำนะของผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนมำกเป็นครู จ ำนวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 98  เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  
2  และเป็นอำยุส่วนมำกอยู่ระหว่ำง 20-39 ปี  จ ำนวน 40คน   คิดเป็นร้อยละ  80 
 ตำรำงที่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถำม   

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

ชำย 22 44.00  
หญิง 28 56.00  

รวม 50 100.00  

 ตำรำงที่ 2 สถำนะต ำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1 2.00  
คร ู 49 98.00  
นักเรียน - -  
พนักงำน - -  

รวม 50 100.00  

ตำรำงที่ 3 อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม 

  อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

น้อยกว่ำ  20  ปี  - -   
20 – 39  ปี  40 80.00  
40 – 60  ปี  10 20.00  
มำกกว่ำ  60  ปี 0 0.00  

รวม 50 100  
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ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
ตำรำงที่  4  แสดงควำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์ ของ

โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์   
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

X 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
ร้อยละ แปลผล 

1.  กำรต้อนรับมีควำมเหมำะสมเพียงใด (กำรรับ
ลงทะเบียน/ควำมสะดวก/กำรติดต่อประสำนงำน) มี
ควำมเหมำะสมเพียงใด 

4.87 0.35 97.33 มำกที่สุด 

2.  พิธีกำรต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.53 0.52 90.67 มำกที่สุด 
3.  กำรด ำเนินกำรของพิธีกรมีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.67 0.72 93.33 มำกที่สุด 
4.  มีควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงกำร

โรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์ มำกน้อยเพียงใด 
4.73 0.46 94.67 มำกที่สุด 

5.  กิจกรรมยำมเช้ำหน้ำเสำธงมีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.73 0.46 94.67 มำกที่สุด 
6.  กำรเดินแถวของนักเรียนโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ท่ำนพึง

พอใจเพียงใด 
4.67 0.49 93.33 มำกที่สุด 

7.  กิจกรรมกำรถอดรองเท้ำและกำรแสดงควำมกตัญญูต่อ
ครูและหัวหน้ำห้องก่อนเข้ำห้องเรียน 

5.00 0.00 100.00 มำกที่สุด 

8.  กระบวนกำรรับประทำนอำหำรกลำงวันของนักเรียน 
    ท่ำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 

4.60 0.91 92.00 มำกที่สุด 

9.  กิจกรรมโครงกำรล้ำงจำนล้ำงใจมีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.73 0.46 94.67 มำกที่สุด 
10. กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำนคุณธรรมให้ข้อคิด 

และส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนมำกน้อยเพียงใด 
4.87 0.35 97.33 มำกที่สุด 

11. ล ำดับขั้นตอน / เนื้อหำ /และรูปแบบกำรน ำเสนอ
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์มีควำม
เหมำะสมเพียงใด 

4.87 0.35 97.33 มำกที่สุด 

12. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (สถำนที่/อำหำร/น้ ำดื่ม) มี
ควำมเหมำะสมเพียงใด 

5.00 0.00 100.00 มำกที่สุด 

13. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรประสำนงำนแต่ละจุด 4.93 0.26 98.67 มำกที่สุด 
14. บุคลำกรผู้ให้บริกำร (มีกิริยำมำรยำท สุภำพ เป็นมิตร

เอำใจใส่ให้ค ำแนะน ำได้) มีควำมเหมำะสมเพียงใด 
4.80 0.41 96.00 มำกที่สุด 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

X 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
ร้อยละ แปลผล 

15. บรรยำกำศในกำรจัดนิทรรศกำร มีควำมเหมำะสม
เพียงใด 

4.93 0.26 98.67 มำกที่สุด 

เฉลี่ย 4.83 0.28 96.59  มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 4  พบว่ำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์ เมื่อจันทร์ที่ 17 
ธันวำคม  2561    โดยกำรร่วมศึกษำดูงำนจำกคณะนักศึกษำมหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมและคณะครูโรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม   ใน
ภำพรวมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด   โดยมีค่ำเฉลี่ย  4.83  คิดเป็นร้อยละ  96.59     เมื่อพิจำรณำรำยข้อ 
พบว่ำ  ข้อ7.  กิจกรรมกำรถอดรองเท้ำและกำรแสดงควำมกตัญญูต่อครูและหัวหน้ำห้องก่อนเข้ำห้องเรียน 
ข้อ 12. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (สถำนที่/อำหำร/น้ ำดื่ม) มีควำมเหมำะสม  โดยมีค่ำเฉลี่ย  5.00  ตำมล ำดับ 
คิดเป็นร้อยละ  100 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
1. สิ่งท่ีท่านประทับใจในการจัดกิจกรรม 

1. กำรต้อนรับและให้ค ำแนะน ำกำรตอบค ำถำมของครูที่สำมำรถตอบได้อย่ำงรวดเร็วและให้ข้อมูล
ต่ำง ๆ ท ำให้รู้โครงกำรมำกข้ึน และสำมำรถน ำไปต่อยอดกับโรงเรียนตัวเองได้ 
  2. กำรที่นักเรียนให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนเรื่องระเบียบวินัย 
  3. ด้ำนระเบียบวินัย 
  4. กำรจัดกำรโรงเรียนสมกับเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
  5. ระดับอนุบำลมีห้องดนตรีและใช้ประกอบกำรร้องเพลงชำติและเพลงพระแม่ โดยกำรบรรเลงเอง
เป็นกำรเก็บเด็กท่ีดีมำก 
  6. เดินแถว นั่งแถวตอนเช้ำ เก็บรองเท้ำ เก็บกระเป๋ำ 
  7. คณะผู้บริกำร – คุณครู และนักเรียนให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนเป็นอย่ำงดี 
  8. นักเรียนมีวินัยดีมำก 
  9. มีข้ันตอนที่ชัดเจนในเรื่องต่ำง ๆ  
  10. ควำมมีระเบียบวินัยของนักเรียน กำรมีจิตอำสำ กำรให้เด็กมีโอกำสในกำรน ำเสนอโครงกำรต่ำง 
ๆ และสนับสนุนให้เด็กท ำโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ 
  11. เด็กได้น ำเสนอสิ่งที่ตนเองอยำกจะท ำและผู้บริหำรสนับสนุนกิจกรรมให้ควำมร่วมมือกับเด็ก ๆ  
  12. เจ้ำหน้ำที่โสตฯแก้ปัญหำอย่ำงทันท่วงที ภำพและเสียงมีควำมเหมำะสม 
  13. กำรน ำเสนอของนักเรียนมีควำมเป็นมืออำชีพ 
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   14. น ำหลักคุณธรรมเป็นหลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  15. ควำมเป็นมืออำชีพในกำรบริหำรจัดกำร วิชำกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และมืออำชีพในกำร
ต้อนรับเป็นต้นแบบในกำรศึกษำดูงำน  
  16. ควำมสะอำดของสถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  17. กำรปฏิบัติจริงที่เกิดกับนักเรียนกรับวนกำรท ำงำนของโรงเรียน 
  18. วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้ควำมรู้ในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมซึ่งเห็นภำพเป็น
ประจักษ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงต่อผู้เรียน ประทับใจในตัวผู้บริหำร คณะคุณครูโรงเรียนและสถำนที่ในภำพรวมของ
โรงเรียนมำก 
  19. ประทับในกำรจัดกิจกรรม เดินเก็บมือ ถือป้ำย แสดงให้เห็นควำมมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
  20. กิจกรรม “หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำนคุณธรรม” โดยให้นักเรียนเป็นผู้วิเครำะห์ปัญหำและหำ
วิธีแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง 
  21. กำรเคำรพซึ่งกันและกัน 
2. สิ่งท่ีท่านต้องการให้ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม 

1. กำรน ำเสนอนำนเกินไป 
  2. เรื่องกำรเดินแถว 
  3. เรื่องกำรท ำงำนกันเป็นเครือข่ำยอย่ำงเป็นระบบของครูในโรงเรียน 
  4. เรื่องกำรรับประทำนอำหำร 
  5. เรื่องมำรยำทควำมร่วมมือและควำมสะอำดของโรงเรียนและห้องเรียน 
  6. อยำกให้น ำเสนอกระบวนกำร หลักกำรท ำงำนมำกขึ้น 
 
3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  1. ควรมีเอกสำรแนะน ำโรงเรียน (ข้อมูลพ้ืนฐำน) 
  2. ในกำรน ำเสนอข้อมูลท ำได้ดีมำก แต่ในบำงส่วนควรอธิบำยเสริมเทคนิคที่โรงเรียนใช้และแนว
ทำงแก้ไขอย่ำงละเอียด 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเตรียมงานการต้อนรับศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์                                        

ศึกษาดูงานความก้าวหน้าโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ของคณะนักศึกษามหาบัณฑิต บริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะครูโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.

มหาสารคาม 
วันที่ 14  ธันวาคม  2561  ณ  ห้องวิชาการ  เวลา 12.00 น.  

*************************************************************** 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงสำวสุภำรัตน์ เหลืองรัตนวิมล    ..................................... 
2. นำงพิศมัย  นพคุณ     ..................................... 
3. นำงภริตพร  นวลเท่ำ     .................................... 
4. นำยสมบัติ    พิมพ์จันทร์    ..................................... 
5. นำงดวงจันทร์ ชุบรัมย์     ..................................... 
6. นำงรวงทอง  ศรีศุภมิตร    ..................................... 
7. นำงล ำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์    ..................................... 
8. นำงกลิ่นแก้ว  ทะสุนทร    ..................................... 
9. นำงพรรณี  คืนดี     ..................................... 
10. นำงสำวมะลิ  ทนกระโทก    ..................................... 
11. นำงสำวยุพำ  ชุ่มเสนำ     ..................................... 
12. นำงสำวพจนำ ศรีกระทุ่ม    ..................................... 
13. นำงเพ็ญศรี  มะนิตรัมย์    ..................................... 
14. นำงสำวธัญลักษณ์ แก้วอ ำไพ    ..................................... 
15. นำยชนเทพ  สังข์ทองหลำง    ..................................... 
16. นำยจตุพล  อ่อนสีทัน    ..................................... 
17. นำงปำริชำติ  วำปีโส     ..................................... 
18. นำงสำวโสรญำ ศรีอุเป     .................................... 
19. นำยวิรัช  หมวดประโคน    ................................... 
20. นำงสมพิศ  หมวดประโคน    ................................... 
21. นำงอุไรวรรณ ธนูศร     ................................... 
22. นำงสุรีย์รักษ์  ปลื้มกมล    ................................... 
23. นำงสำวพิมพ์พัชระ  โชคชัยเสร ี    ……………………………... 
24. นำยกิตติศักดิ์ ศรจันทร์    ................................... 
25. นำยกฤตภำส ฉะพรรณรังษี    …………………………….. 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 เนื่องจำกวันที่ 17  ธันวำคม   จะมีคณะนักศึกษำมหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมและคณะครูโรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม จะเดินทำงมำศึกษำควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์  ณ  โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์   เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
ต้อนรับให้เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและเป็นที่ประทับใจของคณะผู้ศึกษำดูงำน 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 

-  ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องท่ีผ่านมา 
    -   ไม่มี – 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
1. กำรติดตำมและให้รับทรำบค ำสั่งในกำรศึกษำดูงำน  วันที่ 17  ธันวำคม  2561  ให้ยึด

ตำมร่ำงค ำสั่งที่ ม.ส. ........./2561    
2. 7.30  คณะเดินทำงมำถึงโรงเรียน พำเยี่ยมชมกิจกรรมกำรมำโรงเรียนของนักเรียน

โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  มอบหมำยให้คณะครูตำมค ำสั่งในกำรต้อนรับ (5. 

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับคณะศึกษาดูงาน)   

2.1 เริ่มต้อนรับตั้งแต่ลงจำกรถ  รับประทำนอำหำรเช้ำ (ข้าวต้ม)  

2.2 บรรยำกำศกำรมำโรงเรียนของนักเรียน  เช่น กำรไหว้ท ำควำมเคำรพ

ผู้ปกครอง  ไหว้แม่พระ  ไหว้ครู 

2.3 กิจกรมเข้ำแถวหน้ำเสำธง  เข้ำแถวตำมล ำดับ ใช้สัญลักษณ์มือในกำรจัดแถว  

กำรวำงกระเป๋ำเข้ำแถว 

2.4 กำรเดินแถวของนักเรียน  ตั้งแต่วันอังคำร ให้คณะครูประจ ำชั้นช่วยอบรม

และให้นักเรียนเดินขึ้นอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย  เก็บมือ ถ้ำมีกระเป๋ำอ่ืนๆ

นอกเหนือกระเป๋ำสะพำยให้ถือมือด้ำนนอก 

2.5 กำรวำงรองเท้ำอย่ำงเป็นระเบียบหน้ำห้องเรียน 

2.6 กำรท ำควำมเคำรพครูประจ ำชั้นและกำรท ำควำมเคำรพหัวหน้ำห้องก่อนเข้ำ

ห้องเรียน  และให้ทุกห้องเรียนปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

2.7 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ให้คณะครูทุกห้องเรียน โฮมรูมอบรมนักเรียน

เรื่องการทิ้งขยะ  การแยกขยะ  และการย่อขยะก่อนทิ้ง 
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2.8 กำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมก ำหนดกำรเวลำ 11.00 น. ตั้งแต่

ระดับชั้น ป.1 ฝำกหัวหน้ำสำยชั้นประชำสัมพันธ์ครูในสำย  ควำมเงียบ ,

สัญลักษณ์มือ, ทำนข้ำวให้หมดจำน  กำรล้ำงจำนล้ำงใจ ส่วนแก้วน้ ำส่วนตัว

ห้องเรียนไหนยังมีให้น ำมำใช้ด้วย 

3. กำรจัดนิทรรศกำรหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำนคุณธรรม  เนื่องจำกบอร์ดได้มีกำรใช้ในกำร 
เตรียมกำรแข่งขันทักษะ  จึงใช้เอกสำรของแต่ละสำยชั้นตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558-2559   ทุกห้องเรียน   ให้ครู
หัวหน้าสายน าเสนอ     และควรมีแผ่นพับของแต่ละสำยชั้นอย่ำงน้อย  50 ใบ 

4. กำรแต่งกำยของคณะครูวันจันทร์ที่ 17 พ.ย.  2561 เสื้อเทำโรงเรียน สูททับ    
5. กำรแต่งตั้งครูพิเศษดูแลนักเรียนแทนคณะครูที่เป็นตัวแทนต้อนรับคณะศึกษำดูงำน    

มอบหมำยให้หัวหน้ำสำยด ำเนินกำรภำยในแต่ละสำยชั้น 
6. กำรต้อนรับหรือปฏิคมมอบหมำยให้ฝ่ำยปฏิคมด ำเนินกำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี  โดยจะมีคณะ 

คุณพ่อ 1 ท่ำน และอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำร  2  ท่ำน  คณะครูประมำณ  80  คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  วาระอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
    ลงชื่อ.........................................................  ผู้บันทึก 
               (นายชนเทพ  สังข์ทองหลาง) 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ผู้บันทึก 
               (นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
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(ร่าง) ค าสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ที ่ ........./ 2561 
    เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์    

    ศึกษาดูงานความก้าวหน้าโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ของคณะนักศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา 
ม.ขอนแก่น และคณะครูโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 
 

          ด้วยคณะนักศึกษำมหำบัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมและคณะครูโรงเรียนพระ
กุมำรมหำสำรคำม  จะเดินทำงมำศึกษำควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถี
คริสต์   ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม  2561   ณ ห้องประชุมวันทามารีย์   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.  บำทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้จัดกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  
 2.  ซิสเตอรจ์ ำนันท์  ไพรงำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  
 3.  นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
 4.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 
 5.  นำงพิศมัย  นพคุณ    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอภิบำลและแพร่ธรรม 
 6.  นำงภริตพร  นวลเท่ำ   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 7.  นำงปิยะนุช  สังข์ทองหลำง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 
 8.  นำยจตุพล  อ่อนสีทัน   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 9.  นำงสำวพรทิพย์  สะอำดรัมย์  หัวหน้ำฝ่ำยปฐมวัย  
มีหน้าที ่   ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร 
1. นำงเพ็ญศรี  มะนิตรัมย์      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศรินนำ  แก้วสีเคน  กรรมกำร/เลขำนุกำร  

มีหน้าที ่  เตรียมกำรพิธีกำรต้อนรับตั้งแต่ประธำนเริ่มเข้ำสู่โรงเรียน   และพิธีกำรในห้องประชุม 
 
 

//3. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม... 
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3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับประธานและคณะครูศึกษาดูงาน 
 1.  นำงพิศมัย  นพคุณ   ประธำนกรรมกำร 

2.  นำงปำริชำติ  วำปีโส   กรรมกำร 
3.  นำงปิณิศำ นพคุณ   กรรมกำร 
4.  นำงสำวชณุตพร  เกตุเพชร   กรรมกำร 
5.  นำงอุไรวรรณ   ธนูศร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่   เตรียมกำรต้อนรับประธำนและคณะศึกษำดูงำนในครั้งนี้ในกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
 1.  นำงรวงทอง  ศรีศุภมิตร  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงล ำเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์  กรรมกำร 
มีหน้าที ่ รับรำยงำนลงทะเบียนคณะผู้บริหำรและคณะครูที่มำศึกษำดูงำน 

5.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
 1.  นำงภริตพร    นวลเท่ำ   ประธำนกรรมกำร 

2.  นำงดวงจันทร์   ชุบรัมย์   กรรมกำร 
 3.  นำงสำวมะลิ   ทนกระโทก  กรรมกำร 

4.  นำงรวงทอง    ศรีศุภมิตร  กรรมกำร 
5.  นำงล ำเพยพรรณ   พิมพ์จันทร์  กรรมกำร 
6.  นำงกลิ่นแก้ว   ทะสุนทร  กรรมกำร 

 7.  นำงสำวพรทิพย์  สะอำดรัมย์  กรรมกำร 
 8.  นำงปิยะนุช    สังข์ทองหลำง  กรรมกำร 
 9.  นำงธัญญลักษณ์   แก้วอ ำไพ  กรรมกำร 
 11. นำงสำวยุพำ  ชุมเสนำ   กรรมกำร 
 12. นำงพรรณี  คืนดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่   ต้อนรับคณะผู้บริหำร คณะครู ที่มำศึกษำดูงำน ตั้งแต่เช้ำ เช่น  อำหำรเช้ำ อำหำรกลำงวัน 

 

 

 

 

..// 6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ 
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6.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 
 1.  นำงพิศมัย  นพคุณ   ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์  กรรมกำร 
 3.  นำยกิตติศักดิ์   ศรจันทร์  กรรมกำร 
 4.  นำยจตุพล  อ่อนสีทัน   กรรมกำร 
 5.  นำยชนเทพ  สังข์ทองหลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมสถำนที่  ห้องประชุมเพ่ือใช้ในกำรต้อนรับคณะดูงำนให้พร้อม 

7.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ 
 1.  นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล ประธำนกรรมกำร 

2.  นำงดวงจันทร์  ชุบรัมย์  กรรมกำร 
 3.  นำงรวงทอง  ศรีศุภมิตร  กรรมกำร 
 4.  นำงล ำเพยพรรณ   พิมพ์จันทร์  กรรมกำร 
 5.  นำงกลิ่นแก้ว   ทะสุนทร  กรรมกำร 
 6.  นำงพรรณี  คืนดี   กรรมกำร 
 7.  นำงสำวมะลิ  ทนกระโทก  กรรมกำร 
 8.  นำงสำวยุพำ  ชุ่มเสนำ   กรรมกำร 
 9.  นำงสำวพจนำ  ศรีกระทุ่ม  กรรมกำร 
 10. นำงเพ็ญศรี  มะนิตย์รัมย์  กรรมกำร 
 11. นำยจตุพล  อ่อนสีทัน   กรรมกำร 
 12. นำยชนเทพ  สังข์ทองหลำง  กรรมกำร 
 13. นำงพรทิพย์  สะอำดรัมย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมนิทรรศกำรและกำรน ำเสนอของนักเรียน 

8. คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
 1.  นำงสมพิศ  หมวดประโคน  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงกลิ่นแก้ว  ทะสุนทร  กรรมกำร 
มีหน้าที ่ จัดท ำและน ำเสนอโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์  ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้ำนอน และ
ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือน ำเสนอ ในวันที่จันทร์ที่  17  ธันวำคม  2561 
 
 
 

//9.  คณะกรรมกำรจัดท ำป้ำยและติดตั้ง 
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9.  คณะกรรมการจัดท าป้ายและติดตั้ง 
 1.  นำยกวีพงษ์  พลเสพ   ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยตันติกร  สุขศร ี   กรรมกำร 
 2.  นำยจตุพล  อ่อนสีทัน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่  เขียนป้ำยและติดตั้งให้เรียบร้อย 

10.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร 
 1.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงสำวรพีพร  พรลุชะ  กรรมกำร 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆเพ่ือน ำมอบให้คณะผู้บริหำร ครูที่มำเยี่ยมชน เช่น  แผ่นพับ  วำรสำร  และ
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรศึกษำดูงำน  พร้อมวิเครำะห์ข้อมูล 
 
11. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 1.  นำงปิยะนุช  สังข์ทองหลำง  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงสำวอัจฉรำ  เคยพุดซำ  กรรมกำร 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมงบประมำณในกำรเตรียมงำนและสรุปค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดให้เรียบร้อย 

12. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 1.  นำยวิรัช  หมวดประโคน  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยอ ำนวย  สังข์ทองหลำง  กรรมกำร 
 3.  นำยชนเทพ  สังข์ทองหลำง  กรรมกำร 
 4.  นำยประชำสันต์  ส ำเรียนรัมย์  กรรมกำร 
 5.  นำยประยูร  แก้วบ้ำนดู่  (รภป.) กรรมกำร 
 6.  ครูเวรปฏิบัติหน้ำที่ตำมจุดต่ำง ๆ  
มีหน้าที ่ อ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจรให้กับคณะศึกษำดูงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

13. ฝ่ายบันทึกภาพ 
1.  นำงสำวปิยะนุช  ทองทั่ว  ประธำนกรรมกำร  
2.  นำยจตุพล  อ่อนสีทัน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่   บันทึกภำพกิจกรรมทั้งภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวพร้อมประชำสัมพันธ์ทำงสื่อโรงเรียน 
 
 

//14.  คณะกรรมกำรควบคุมเครื่องเสียง 
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14.  คณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง 
 1.  นำยกิตติศักดิ์  ศรจันทร์   ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์   กรรมกำร 
มีหน้าที ่   มีหน้ำที่เตรียมเครื่องเสียงและระบบภำพให้พร้อมใช้งำนตลอดงำน 

 
 ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมรับผิดชอบ  
เรียบร้อย  และส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันที ่ 12 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

         ลงชื่อ  

                   ( ซิสเตอร์จ ำนันท์   ไพรงำม) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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ประมวลภาพ 
ศึกษาดูงานของคณะนักศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ม.

ขอนแก่น และคณะครูโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 
วันที่ 17 ธันวาคม  2561 
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คณะผู้บริหารและคณะครูผู้เข้าศึกษาดูงาน ร่วมฟังบรรยายกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
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นักเรียนน าเสนอการน าอัตลักษณ์ 4 ไปปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน 
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คณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเสนอแนะ สอบถามเพิ่มเติม 
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อาจารย์ ประจ าสาขาบริหารการศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และคณะผู้บริหารมอบของที่ระลึก 
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คณะศึกษาดูงานและคณะผู้บริหารบันทึกภาพร่วมกัน 

 


