
1 

 

 

  
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 

การศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนหนองแก    
วันที่ 25  พฤษภาคม  2561 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษาและบุคลากร 

งานทรัพยากรมนุษย์ (การพัฒนาบุคลากร) 
ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ค ำน ำ 
 

 เอกสำรฉบับนี้เป็นเอกสำรำยงำนกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โรงเรียนหนองแก   วันที่ 
25  พฤษภำคม  2561  ณ  โรงเรียนบ้ำนหนองแก อ ำเภอวังน้ ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำน
ออกเขียนได้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ด้วยสี ผลงำนโรงเรียนบ้ำนหนองแก โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เป็นสีใน
กำรแยก พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ โดยสำมำรถประยุกต์ใช้กับภำษำอังกฤษได้ด้วย นับเป็นกำร
ประยุกต์ใช้สีร่วมกับกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ทั้งนี้ในกำรด ำเนินกิจกรรมผู้จัดท ำขอขอบพระคุณโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ที่เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก
ทุกประกำรในกำรจัดกิจกรรม  ขอขอบพระคุณผู้อ ำนวยกำรที่ส่งเสริมสนับสนุน  คอยให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัด
กิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นอย่ำงดี    ผู้จัดท ำหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้จัดท ำจะได้น ำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
       (นำยสมบัติ    พิมพ์จันทร์) 
     (รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                    หน้ำ 
 
ค ำน ำ              ก 
สำรบัญ              ข 
รำยงำนสรุปกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โรงเรียนหนองแก    1 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ     2 
- จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครั้งนี้    2 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครั้งต่อไป       2 

ภำคผนวก    4 
- แผนงำนทรัพยำกรมนุษย์ (กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร)    5 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน     10 
- ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน  15 
- ประมวลรูปภำพกำรจัดกิจกรรม     16 

ข 
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สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมพัฒนาบุคบากร 
ฝ่าย ประกันคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร (งำนทรัพยำกรมนุษย์)   ปีการศึกษา 2561 

************************************************************************** 
ล าดับที ่  4     หน่วยงาน   งำนทรัพยำกรมนุษย์ ฝ่าย   พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6  ยุทธศาสตร์ข้อที่   9    เป้าหมายข้อที่  3 . 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่     7,8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่  2  ประเด็นที่   2.2   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที ่ 2   ตัวบ่งช้ีที่  2.2     
 
1. สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 

  มีกำรเชิญคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งในกำรรับผิดชอบแต่ละหน้ำที่ ประสำนงำนกับ
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร  จัดท ำก ำหนดกำร  จัดเตรียม  น ำเสนอผู้บริหำรระดับสูงเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมำณ   ศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โรงเรียนหนองแก   วันที่ 25  พฤษภำคม  
2561  ณ  โรงเรียนบ้ำนหนองแก อ ำเภอวังน้ ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  เพ่ือศึกษำกระบวนกำรกำร
แก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ด้วยสี และได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรเมื่อ
เสร็จสิ้นกำรจัดกิจกรรมภำยในระยะเวลำ  2  สัปดำห์  โดยด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้   84,600  บำท จ่ำยจริง  84,600   บำท   คงเหลือ   -    บำท 
 
วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีกำรติดตำมกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โรงเรียนหนองแก   วันที่ 25   
พฤษภำคม  2561  ณ  โรงเรียนบ้ำนหนองแก อ ำเภอวังน้ ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  เพ่ือศึกษำ
กระบวนกำรกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ด้วยสี  ได้แก่ 

1. แบบรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำน ผ่ำนระบบออนไลน์ http://tscore.ms.ac.th/Training 
2. จำกกำรสังเกตกำรศึกษำดูงำนของคณะครู 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 บุคลำกรร้อยละ 90 มีกำรส่งเสริม 
สนับสนุนในกำรพัฒนำบุคลำกร
ให้มีประสิทธิภำพ 

       จำกกำรตรวจสอบแบบรำยงำนผล
กำรศึกษำดูงำน ผ่ำนระบบออนไลน์ 
http://tscore.ms.ac.th/Training ของ
คณะครูและบุคลำกร และจำกกำรสังเกต
กำรเรยีนภำษำอังกฤษของคณะครูและ
บุคลำกรทุกวันพุธ  พฤหัสบดี และวันศุกร์ 
พบว่ำบุคลำกรร้อยละ 92 ได้รับกำร
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำนด้วยสี ท ำให้
กำรจัดกำเรียนกำรสอนประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
สรุปผลในภาพรวม 

6.1  จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครั้งนี้ 
1.  เป็นควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย 
2.  โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ได้มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 
3  บุคลำกรได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจ กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ภำษำไทย 

และภำษำอังกฤษ ด้วยสี   
 
6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครั้งต่อไป 

  1.  บุคลำกรหลังจำกได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออก
เขียนได้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ด้วยสี  ควรมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรงำนจัดกำรของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
  2.  ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทรำบแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษด้วยระบบสี  

http://tscore.ms.ac.th/Training
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  แม้ว่ำภำพรวมของเกณฑ์กำรประเมินกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้ำนหนองแก   วันที่ 25  พฤษภำคม  2561  ณ  โรงเรียนบ้ำนหนองแก อ ำเภอวังน้ ำเย็น  
จังหวัดสระแก้  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะอยู่ในเกณฑ์ควำมพึงพอใจมำก  ซึ่งเป็นที่น่ำพอใจ  
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรควรหำแนวทำง  เพ่ือจัดกิจกรรมในโครงกำรให้เหมำะสมมำกยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
    ลงชื่อ ...........................................................                    
                          (นำยสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 
                                  หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 
 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….   ผู้รับทรำบ 

     (ซิสเตอร์จ ำนันท์  ไพรงำม) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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ภาคผนวก 
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ล าดับที ่  4     หน่วยงาน   งำนทรัพยำกรมนุษย์ ฝ่าย   พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6  ยุทธศาสตร์ข้อที่   9    เป้าหมายข้อที่3 . 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่     7,8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่2ประเด็นที่   2.2   . 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที ่ 2   ตัวบ่งช้ีที่    2.2   . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 - เพ่ือจัดระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 - ครูและบุคลำกรทุกคน ใน
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 - มีกำรจัดระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 - ครูและบุคลำกรร้อยละ 90 
มีกำรจัดระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

เครื่องมือการติดตาม : 
 - แบบประเมินควำมพึง
พอใจในกำรอบรมสัมมนำ 

2. จัดระบบการพัฒนาบุคลากร 
1. ข้ันวางแผน  (P : PLAN) 
    1.1 ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำย
บุคลำกรเพ่ือเตรียมกำรดังต่อไปนี้ 
    1.1.1 เตรียมส ำรวจควำม
ต้องกำร กำรพัฒนำบุคลำกรทุก
ฝ่ำยภำยในโรงเรียน 
    1.1.2 เตรียมรวบรวมข้อมูล
จำกกำรส ำรวจ น ำเสนอผู้แทน 
ผู้อ ำนวยกำรและผู้จัดกำร เพ่ือขอ
อนุมัติ 
    1.1.3 เตรียมจัดท ำปฏิทิน 
กำรอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำน 
กำรศึกษำต่อของบุคลำกรใน
โรงเรียน 
    1.1.4 เตรียมประสำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
จัดเตรียม สถำนที่ ยำนพำหนะ   

 
 
1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 
1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 
 
1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 
 
ก่อนกำรอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 
 

    1.1.5 เตรียมจัดเตรียมกำร
อบรม สัมมนำ ประสำนกับงำนกับ
วิทยำกร 
    1.1.6 เตรียมประสำนงำนใน
กำรจัดเตรียมสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
    1.1.7 เตรียมจัดท ำแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจในกำร
อบรมสัมมนำ 
    1.1.8 เตรียมจัดอบรมสัมมนำ
ตำมท่ีวำงแผนและปฏิทิน 
    1.1.9 เตรียมประเมินควำม
พึงพอใจในกำรอบรมสัมมนำทุก
ครั้ง 
    1.1.10 เตรียมสรุปรำยงำน
ผลกำรจัดอบรมสัมมนำทุกครั้ง 
    1.1.11 เตรียมประสำนงำน
กับหัวหน้ำฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือน ำผล
กำรอบรมไปใช้เกิดประโยชน์ 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)  
(D : DO) 
 2.1 ส ำรวจควำมต้องกำร กำร
พัฒนำบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยใน
โรงเรียน 

ก่อนกำรอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
 
ระหว่ำงกำรอบรม
สัมมนำทุกครั้ง 
 
ระหว่ำงกำรอบรม
สัมมนำทุกครั้ง 
ครั้งที่มีกำรอบรม 
ภำยใน 7 วันหลังกำร
อบรมเสร็จ 
  
 

 

1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 

1 พ.ค. 61 
 
 
 
 
 
 

ก่อนกำรอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

 2.2 รวบรวมข้อมูลจำกกำร
ส ำรวจ น ำเสนอ ผู้อ ำนวยกำรและ
ผู้จัดกำร เพื่อขออนุมัติ 

 2.3 จัดท ำปฏิทิน กำรอบรม
สัมมนำ ศึกษำดูงำน กำรศึกษำต่อ
ของบุคลำกรในโรงเรียน 

 2.4 ประสำนกับหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม 
สถำนที่ ยำนพำหนะ 
 2.5 จัดเตรียมกำรอบรม 
สัมมนำ ประสำนกับงำนกับ
วิทยำกร 
 2.6 ประสำนงำนในกำร
จัดเตรียมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 2.7 จัดท ำแบบประเมินควำม
พึงพอใจในกำรอบรมสัมมนำ 
 2.8 จัดอบรมสัมมนำตำมที่
วำงแผนและปฏิทิน 

 2.9 ประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรอบรมสัมมนำทุกครั้ง 
 2.10 สรุปรำยงำนผลกำรจัด
อบรมสัมมนำทุกครั้ง 
 2.11 ประสำนงำนกับหัวหน้ำ
ฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อน ำผลกำรอบรมไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

ก่อนกำรอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 

 
ก่อนกำรอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
 
ก่อนกำรอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
 
ตำมปฏิทินกำรอบรม
และจดหมำยเข้ำของ
แต่ละหน่วยงำน 
 
 

 
หลังกำรอบรมเสร็จ
ทุกครั้งภำยใน 7วัน 
 
 
 

 
ทุกครั้งที่มีกำรอบรม 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล (C : CHECK) 
 3.1 ตรวจสอบติดตำมกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ด ำเนินงำน 
ตำมแผนงำนแบบประเมินควำมพึง
พอใจในกำรอบรมสัมมนำที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง 
เครื่องมือกำรติดตำม 
 3.4 วิเครำะห์ / สังเครำะห์ ผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
อบรมสัมมนำของครูและบุคลำกร
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา   (A : ACT) 
 4.1 สรุปผลกำรอบรมสัมมนำ
ครูและบุคลำกรโรงเรียนมำรีย์
อนุสรณ์ 
 4.2 น ำผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรอบรมสัมมนำทุกครั้ง
มำวำงแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ
ในปีกำรศึกษำ 

 
 
ทุกครั้งที่มีกำรอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รำยเดือน/รำยภำค
เรียนและรำยกำร
ศึกษำ 2561 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานทรัพยำกรมนุษย์ (จัดระบบกำรพัฒนำบุคลำกร) ฝ่ายพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 

ล ำดับ รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/ 
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

รำคำต่อ 

หนว่ย จ ำนวน 

หนว่ย 

จ ำนวน 

เงิน หมำย
เหต ุ

บำท 
สต
. 

บำท 
สต
. 

1 

อบรมพัฒนำ
ระบบกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

ฝ่ำยพัฒนำคณุภำพฯ    

30,000 

 ฝ่ำยพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ฯ 

2 ศึกษำดูงำน     500,000 

 งำน
ทรัพยำกร
มนุษย์/
ฝ่ำย
วิชำกำร 

3 

พัฒนำทีม
ประกันคณุภำพ
ภำยใน
สถำนศึกษำ 

    

20,000 

 งำน
มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (หำ้แสนห้ำหมืน่บำทถ้วน)                                                        550,000   

 
สรุปประเภทงบประมำณ 

 งบโรงเรียน 550,000    งบจัดหำ    
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ค าสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ที่  43 /2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โรงเรียนหนองแก  

 

         กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ด้วยสี ผลงำนโรงเรียนบ้ำนหนอง
แก โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เป็นสีในกำรแยก พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ โดยสำมำรถประยุกต์ใช้
กับภำษำอังกฤษได้ด้วย นับเป็นกำรประยุกต์ใช้สีร่วมกับกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกเลย
ทีเดียว ท ำให้ระยะเวลำช่วง 5-6 ปี มำนี้ผลกำรทดสอบระดับชำติต่ำงๆของโรงเรียน โรงเรียนบ้ำนหนองแกมี
ค่ำเฉลี่ยที่สูงกว่ำระดับประเทศทุกชั้นเรียน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนหนองแก
อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 25 พฤษภำคม  2561  ประกอบด้วยคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน/คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. บำทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์ ผู้จัดกำรโรงเรียน             ประธำนกรรมกำร 

2. ซิสเตอร์จ ำนันท์ ไพรงำม      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร        กรรมกำร 
4.  นำงพิศมัย    นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอภิบำลและแพร่ธรรม    กรรมกำร 

5. นำงภริตพร    นวลเท่ำ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน     กรรมกำร 

6. นำงปิยะนุช   สังข์ทองหลำง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน     กรรมกำร 

7. นำยจตุพล    อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป   กรรมกำร 

8. นำงสำวพรทิพย์      สะอำดรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยปฐมวัย          กรรมกำร 
9. นำยสมบัติ     พิมพ์จันทร์   รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวก  ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
2. คณะกรรมการศึกษาดูงาน   

1. ซิสเตอร์จ ำนันท์  ไพรงำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
2. นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
3. นำยสมบัติ    พิมพ์จันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำฯ 
4. นำงนัยณำ  แก้วบ้ำนดู่ ครูประจ ำชั้นเตรียมฯ1/1 

/5. นำงสำวรชยำ... 
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5. นำงสำวรชยำ  เฉลิมวัฒน์ ครูคู่สำยเตรียมฯ 1/1 
6. นำงสำวสุภำวด ี  อยู่ประทำนพร ครูคู่สำยเตรียมฯ 1/1 
7. นำงสำวเสำวลักษณ์ ตองกระโทก ครูประจ ำชั้นเตรียมฯ 1/2 
8. นำงสำววันวิสำข์  นิ่มใหม่  ครูคู่สำยเตรียมฯ 1/2 
9. นำงสำวพิมพ์พัชระ โชคชัยเสร ี ครูประจ ำชั้นอนุบำล 1/1 (IEP) 
10. นำงสำวทิพย์สุดำ  ชนะเพีย  ครูคู่สำยอนุบำล 1/1 (IEP) 
11. นำงมณีรัตน์  ศรจันทร์ ครูประจ ำชั้นอนุบำล 1/2 (IEP) 
12. นำงกชกร  ปะกะยันตัง ครูคู่สำยอนุบำล 1/2 (IEP) 
13. นำงสำวชุติกำรญจน์ แทนไธสง ครปูระจ ำชั้นอนุบำล 1/3 (IEP) 
14. นำงสำววนิดำ  ถนัดหมอ ครูคู่สำยอนุบำล 1/3 (IEP) 
15. นำงธนวรรณ  สนโศรก  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 1/4 
16. นำงสำวพิศมัย  อินรำยรัมย์ ครูคู่สำยอนุบำล 1/4 
17. นำงชวนชม  ธงศร ี  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 1/5 
18. นำงสำวพรธิพำ  สำแก้ว  ครูคู่สำยอนุบำล 1/5 
19. นำงสำวอรทัย  สำทิพจันทร์ ครูประจ ำชั้นอนุบำล 1/6 
20. นำงสำวอัญชิสำ  ยืนยง  ครูคู่สำยอนุบำล 1/6 
21. นำงธัญญลักษณ์  แก้วอ ำไพ ครูประจ ำชั้นอนุบำล 2/1 (IEP) 
22. นำงสำวสุวรรณี  นครศรี  ครูสำยอนุบำล 2/1 (IEP) 
23. นำงสำวกรรณิกำ  ศิริเมฆำ  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 2/2 (IEP) 
24. นำงสำวณัชญำภรณ์ แก่นดี  ครูคู่สำยอนุบำล 2/2 (IEP) 
25. นำงสำวอำภำกร  สุวรรณพันธ์ ครูประจ ำชั้นอนุบำล 2/3(IEP) 
26. นำงสำวนิดดำ  รองไชย  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 2/5 
27. นำงสำวสุภำวด ี  พูนประโคน ครูคู่สำยอนุบำล 2/5 
28. นำงธนู   ชนะศึก  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 2/6 
29. นำงสำวพรสวรรค์ ทวันเวทย์ ครูคู่สำยอนุบำล 2/6 
30. นำงสำวจุฑำรัตน์  ใจเพียร  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 2/7 
31. นำงสำวเกศริน  ศรีบุญเรือง ครูคู่สำยชั้นอนุบำล 2/7 
32. นำงสำววรำกรณ์  แสงน้ ำ  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 2/8 
33. นำงสำวพรวิภำ  ครองยุทธ ครูคู่สำยอนุบำล 2/8 
34. นำงสำวพรทิพย์  สะอำดรัมย์ ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3/1 (IEP) 
35. นำงสำวชรินรัตน์  นวะสิมัยนำม ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3/2 (IEP) 
36. นำงสุรีย์รักษ์  ปลื้มกมล ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3/3  (IEP) 

/37. นำงดวงเดือน… 
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37. นำงดวงเดือน  ศรีคุณ  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3/4  (IEP) 
38. นำงสำวสุนีย์  นิลพำทย์ ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3/5   
39. นำงสำวปริศนำ  จุฬำรัมย์  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3/6 
40. นำงสำวมนฤญช์  อินทร์อุดม ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3/7 
41. นำงสำวสุพรรษำ  คงมี  ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3/8 
42. นำงสำวภัณฑิรำ  บัญดิษรัมย์ ครูพิเศษคอมพิวเตอร์ 
43. นำงสำวอนงค์  ทะเรืองรัมย์ ครูพิเศษว่ำยน้ ำ 
44. นำงสำวทำนตะวัน กำรนำ  ครูพิเศษว่ำยน้ ำ 
45. นำงสำวนิตยำ  พุทโธ  ครูพิเศษดนตรี 
46. MISS INGRID D. PADOGA  ครูพิเศษภำษำอังกฤษ 
47. นำงสำวศศิมำภรณ์ เพ็ชรเลิศ ครูพิเศษภำษำอังกฤษ 
48. นำงสำวธันยำภรณ์ กะกำรัมย์ ครูพิเศษภำษำอังกฤษ 
49. นำงสำวสุรัชวด ี  พิริยะตระกูล ครูประจ ำชั้น ป.1/1 
50. นำงสำวอนงค์  คอนรัมย์ ครูประจ ำชั้น ป.1/2 
51. นำงสำวสำลินี  เชื่อมรัมย์ ครูประจ ำชั้น ป.1/3 
52. นำงสำวดวงพร  พรสำร  ครูประจ ำชั้น ป.1/4 
53. นำงสำวอำรดำ  หิรัญศดำนันท์ ครูประจ ำชั้น ป.1/5 
54. นำงวิจิตร  อำสำสุข  ครูประจ ำชั้น ป.1/6 
55. นำงสำวจรรยำ  คนชุม  ครูประจ ำชั้น  ป.1/7  (ICEP) 
56. นำงสำวพรรณทิพำ เสนำโนฤทธิ์ ครูประจ ำชั้น  ป.1/8 (ICEP) 
57. นำงดวงจันทร์  ชุบรัมย์  ครูประจ ำชั้น  ป.1/9 (ICEP) 
58. นำงภรภัทร  แก่งสันเทียะ ครูประจ ำชั้น  ป.1/10 (MEP) 
59. นำงเมทินี  รำชวงศ ์ ครูประจ ำชั้น ป.2/1(KING) 
60. นำงสมใจ      เฮำประโคนมงคล  ครูประจ ำชั้น ป.2/2 
61. นำงอนงรัตน์  ขยันชุมนุม ครูประจ ำชั้น ป.2/3 
62. นำงสำวจตุพร  ผมท ำ  ครูประจ ำชั้น ป.2/4 
63. นำงสำวปัณณ์ธำรี ศรีแก้ว  ครูประจ ำชั้น ป.2/5 
64. นำงสำวปำนทิพย์  กล่อมรัมย์ ครูประจ ำชั้น ป.2/6 (ICEP) 
65. นำงปำริชำติ  วำปีโส  ครูประจ ำชั้น ป.2/7(ICEP) 
66. นำงนัตยำ  โซ่ไธสง  ครูประจ ำชั้น ป.2/8 (ICEP) 
67. นำงรวงทอง  ศรีศุภมิตร ครูประจ ำชั้น ป.2/9 (ICEP) 
68. นำงวรินทร  เอิบอิ่ม  ครูประจ ำชั้น ป.3/1 (KING) 

/69. นำงสำวจิรุดำภรณ์… 
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69. นำงสำวจิรุดำภรณ์ เพ่ิมสุขพัฒน์ ครูประจ ำชั้น ป.3/2 
70. นำงสำวอภิญญำ  วิชัยรัมย์  ครูประจ ำชั้น ป.3/3 
71. นำงมนทกำนต์  ดำทอง  ครูประจ ำชั้น ป.3/4 
72. นำงสำวดวงพร  เข็มทอง  ครูประจ ำชั้น ป.3/5 
73. นำงวิลำวัลย ์  บุญน ำพำ ครูประจ ำชั้น ป.3/6 (ICEP) 
74. นำงปรียำภรณ์  มำตหนองแวง ครูประจ ำชั้น ป.3/7(ICEP) 
75. นำงสำวสุรินทร  ฉลำดเจน ครูประจ ำชั้น ป.3/8(ICEP) 
76. นำงสำววรลักษณ์  กีรัตน์  ครูประจ ำชั้น ป.3/9(ICEP) 
77. นำงล ำเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์ ครูประจ ำชั้น ป.3/10(ICEP) 
78. นำงสำวภำริณี  วรรณทวี ครูประจ ำชั้น ป.4/7 (ICEP) 
79. นำงสำวพัชรินทร์  พวงเพ็ชร ครูประจ ำชั้น ป.4/3 
80. นำงสำวจิรำภรณ์  ประโมทะโก ครูประจ ำชั้น ม.1/3 
81. นำงสำวจิตรลดำ  โสนะชัย  ครูประจ ำชั้น ม.2/2 
82. นำงอรดี   ศรีรัตน์  ครูประจ ำชั้น ป.6/9(ICEP) 
83. นำงพรรณี  คืนดี  ครูประจ ำชั้น ป.5/7 (ICEP) 
84. นำยสำโรจน ์  บูชำรัมย์  ครูประจ ำชั้น ป.5/3 
85. นำงละออง  แว่นศิลำ  ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 3 
86. นำงเยำวมำลย์  บุญผำง  ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 1 
87. นำยวันชัย  ดึแฮ  ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 3 
88. นำงสำวปำรวี  ชมโคกกรวด ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 1 
89. นำงสำวอ ำไพ  เภำตนะ  ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 2 
90. นำงสำวจันทิมำ  พันธ์มณี  ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 2 
91. MRS.MARY ANN MERCOLITA ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 1 
92. นำงสำวกนกวรรณ คงสุขขี  ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 1 
93. Mr.Wilfredo D. Padoga Jr.  ครูพิเศษภำษำต่ำงประเทศ 4 

มีหน้าที ่ ศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  แล้วน ำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
            ในปีกำรศึกษำ  2561 ต่อไป 
  2. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี/บันทึกภาพท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
      1.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์  
      2.  นำงสำวกชกร  ปะกะยันตัง 
      3.  นำยสำโรจน ์  บูชำรัมย์  
มีหน้าที ่ บันทึกภำพ เก็บเนื้อหำข้อมูลสำรสนเทศในกำรศึกษำดูงำนครั้งนี้และประชำสัมพันธ์ในสื่อต่ำง ๆ  

/ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่ง…… 
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ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่ง ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมตั้งใจเกดิผลดีแก่โรงเรยีนมำรีย์อนสุรณ์ หำกเกดิปัญหำหรืออุปสรรค
ประกำรใด ให้รำยงำนผูบ้ริหำรสถำนศึกษำทรำบ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

 

 สั่ง  ณ  วันท่ี  23  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  2561    
 
 

 
    ลงช่ือ 

            (นำงสำวสุภำรตัน์  เหลืองรตันวิมล) 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรรักษำรำชกำรแทน 

          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนมำรยี์อนุสรณ ์
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ก าหนดการ 

ศึกษำดูงำนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ณ โรงเรียนหนองแก อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว  วันที่  25  พฤษภาคม  2561 

******************************************************************************************* 
 

วันศุกร์ที่  25  พฤษภำคม  2561 

 03.30 น. -  คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
 04.00 น. -  ออกเดินทำงด้วยรถบัสสองชั้น 

 07.00 น. -  ถึงตัวอ ำเภอวังน้ ำเย็น 

  -  แวะท ำธุระส่วนตัว รับประทำนอำหำรเช้ำ 

 08.30 น. -  เดินทำงถึงโรงเรียนหนองแก อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 

  -  ศึกษำดูงำน 

  -  เสนอแนะกำรศึกษำดูงำน 

  -  กล่ำวขอบคุณ  
 12.00 น. - รับประทำนอำหำร 

 13.00 น. - เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เวลำในกำรศึกษำดูงำนอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ประมวลภาพ 
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนหนองแก   

วันที่ 25  พฤษภาคม  2561 
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คณะผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นอนุบาล-ชั้น ป.3 พร้อมด้วยครูภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ให้ความรู้เร่ืองการเรียนการสอนด้วยสีอักษร 
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นักเรียนสาธิตการอ่านออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยระบบสี 
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คณะผู้บริหารกล่าวขอบคุณโรงเรียนบ้านหนองแกพร้อมมอบของที่ระลึก 
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บันทึกภาพร่วมกัน 
 

 
 


