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ค ำน ำ 
 

 เอกสำรฉบับนี้เป็นเอกสำรำยงำนกำรปฐมนิเทศครูใหม่ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
นครรำชสีมำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561   ระหว่ำงวันท่ี 20 - 21  กรกฎำคม  2561  ณ  ห้องประชุม
สุรนำรี ช้ัน 1 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล นครรำชสีมำ  เพื่อให้ครูใหม่ได้รับกำรพัฒนำและเตรียม
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ท้ังนี้ในกำรด ำเนินกิจกรรมผู้จัดท ำขอขอบพระคุณโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ท่ีเอื้ออ ำนวยควำม
สะดวกทุกประกำรในกำรจัดกิจกรรม  ขอขอบพระคุณผู้อ ำนวยกำรท่ีส่งเสริมสนับสนุน  คอยให้
ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมเป็น
อย่ำงดี    ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้จัดท ำจะได้น ำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
       (นำงสำวดวงตำ  อรุณรัมย์) 
           ผู้รับผิดชอบแผนงำน 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
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แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม   
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร (งานทรัพยากรมนุษย์)  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

ปีการศึกษา 2561 
************************************************************************** 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   อบรมปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนในสังกนัสังฆมณฑลนครรำชสีมำ 
          ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวดวงตำ  อรุณรัมย์          ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อท่ี....6.....ยุทธศำสตร์ข้อท่ี...9.....เป้ำหมำยข้อท่ี....3............ 
ตอบสนองแผนพัฒนาฝ่าย : พันธกิจข้อท่ี.......6......ยุทธศำสตร์ข้อท่ี.......9...เป้ำหมำยข้อท่ี.....3........... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา  มำตรฐำนท่ี......7,8............ ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ท่ี 7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2…… 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มำตรฐำนท่ี......2....... ตัวบ่งช้ีท่ี .....2.2......................... 
 
1. สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏบิัติจริง) 

 มีกำรเชิญคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังในกำรรับผิดชอบแต่ละหน้ำท่ี 
ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร  จัดท ำก ำหนดกำร  เตรียมสถำนท่ี  จัดเตรียม
เอกสำร  ส่ือ ใบงำน และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอบรมให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด  จัดกำรอบรมให้
ควำมรู้แก่ครูและบุคลำกรใหม่ได้รับกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ ณ ห้องประชุมสุรนำรี ช้ัน 1  โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล 
นครรำชสีมำ  ให้ผู้เข้ำอบรมสัมมนำปฐมนิเทศครูใหม่ตอบแบบบสอบถำม  และได้สรุปผลกำร
ด ำเนินกำรเมื่อเสร็จส้ินกำรจัดกิจกรรมภำยในระยะเวลำ  2  สัปดำห์  โดยด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

 
งบประมาณ 

ต้ังไว้   30,700  บำท จ่ำยจริง  28,000 บำท   คงเหลือ   2,700  บำท 
 
วิธีการติดตาม/เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรอบรมปฐมนิเทศครูและบุคลำกรใหม่กลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆ
มณฑลนครรำชสีมำ (รสน) ปีกำรศึกษำ 2561 ในครั้งนี้  ได้แก่ 

1.  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมปฐมนิเทศครูและบุคลำกรใหม่ กลุ่มโรงเรียน 
สังกัดสังฆมณฑลนครรำชสีมำ (รสน) ปีกำรศึกษำ 2561 
           2.  แจกแจงควำมถ่ี ใบลงทะเบียนผู้เข้ำอบรม 2561   ระหว่ำงวันท่ี 20 - 21  กรกฎำคม  
2561  ณ  ห้องประชุมสุรนำรี ช้ัน 1 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล นครรำชสีมำ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ท่ี 
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 บุคลำกรร้อยละ 90 มีกำร
ส่งเสริม สนับสนุนในกำร
พัฒนำบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ 

✓       จำกกำรตรวจสอบแบบรำยงำนผล
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรอบรม
ปฐมนิเทศครูและบุคลำกรใหม่กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครรำชสีมำ 
(รสน) ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำบุคลำกร
ร้อยละ 92.89 ได้รับกำรพัฒนำและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  จนส่งผลให้มี
กำรส่งเสริม สนับสนุนในกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 

 
 
    ลงช่ือ ...........................................................                    
                          (นำงสำวดวงตำ  อรุณรัมย์) 
                                  ผู้รำยงำน / ผู้รับผิดชอบแผนงำนพัฒนำบุคลำกร 
 
 
    ลงช่ือ ...........................................................                    
                          (นำยสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 
                                  หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 
 
 
      ลงช่ือ ……………………………………………….   ผู้รับทรำบ 

     (ซิสเตอร์จ ำนันท์  ไพรงำม) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความพึงพอใจต่อการอบรมปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล

นครราชสีมา (รสน) ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม  2561  ณ  ห้องประชุมสุรนารี ช้ัน 1    

โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล  จ. นครรราชสีมา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตำรำงท่ี 1 แสดงควำมควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมปฐมนิเทศครูใหม่ กลุ่มโรงเรียน 
สังกัดสังฆมณฑลนครรำชสีมำ (รสน) ปีกำรศึกษำ 2561 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

𝒙 
S.D. ร้อยละ แปลผล 

1. ความพึงพอใจในการปฐมนเิทศครูใหม่ 
1.1 หัวข้อบรรยำยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำร
ปฐมนิเทศครูใหม่ 4.55 0.50 91.00 

 
มำกท่ีสุด 

1.2  ปริมำณเวลำท้ังหมดของกำรปฐมนิเทศครูใหม่ 4.56 0.50 91.20 มำกท่ีสุด 
1.3  เนื้อหำรสำระในกำรปฐมนิเทศครูใหม่ตรงกับ
ควำมต้องกำร 4.60 0.49 92.00 

 
มำกท่ีสุด 

2. ความพึงพอใจในวิทยากร 
2.1  เทคนิคกำรน ำเสนอของวิทยำกร 4.59 0.50 91.80 มำกท่ีสุด 
2.2  วิทยำกรน ำเสนอเนื้อหำสำระครบถ้วนและ
น่ำสนใจ 4.59 0.50 91.80 

 
มำกท่ีสุด 

2.3  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอของวิทยำกร 4.55 0.50 91.00 มำกท่ีสุด 
2.4  กำรบริหำรเวลำของวิทยำกร 4.59 0.50 91.80 มำกท่ีสุด 
2.5  ควำมพึงพอใจในวิทยำกรโดยภำพรวม 4.55 0.50 91.00 มำกท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจในการบริการ 
3.1  ห้องประชุม 4.66 0.48 93.20 มำกท่ีสุด 
3.2  โสตทัศนูปกรณ์ 4.70 0.46 94.00 มำกท่ีสุด 
3.3  อำหำรและเครื่องด่ืม 4.71 0.46 94.20 มำกท่ีสุด 
3.4  กำรบริกำร/อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ของ
เจ้ำหน้ำท่ี 4.67 0.47 93.40 

 
มำกท่ีสุด 

3.5  ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรโดยภำพรวม 4.81 0.40 96.20 มำกท่ีสุด 
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ตำรำงท่ี 1  (ต่อ) 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

𝒙 
S.D. ร้อยละ แปลผล 

4. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศครูใหม่ 
4.1  ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรปฐมนิเทศครูใหม่ 4.73 0.45 94.60 มำกท่ีสุด 
4.2  ท่ำนคำดว่ำจะน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะท่ี
ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 4.70 0.46 94.00 

 
มำกท่ีสุด 

4.3  ท่ำนมีควำมพึงพอใจท่ีได้เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ
ครูใหม่ 4.74 0.44 94.80 

 
มำกท่ีสุด 

4.4  ระยะเวลำ เนื้อหำสอดคล้องกับกำรปฐมนิเทศครู
ใหม่ 4.66 0.48 93.20 

 
มำกท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.64 0.18 92.89   มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1  พบว่ำควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมปฐมนิเทศครูใหม่ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆ-

มณฑลนครรำชสีมำ (รสน)  ปีกำรศึกษำ 2561  วันท่ี 20 - 21  กรกฎำคม   2561  ณ  ห้องประชุม 
สุรนำรี ช้ัน 1 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล จ. นครรรำชสีมำ ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจ มำกท่ีสุด   
โดยมีค่ำเฉล่ีย  4.64  คิดเป็นร้อยละ  92.89      

เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ความพึงพอใจในการบริการ  ข้อ 3.5  ควำมพึงพอใจในกำร
บริกำรโดยภำพรวม  มีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  96.20   

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - ควรมีกิจกรรมนันทนำกำรเพิ่มเติม เช่น กำรร้อง เล่น เพื่อควำมเพลิดเพลิน 
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ล าดับที่   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 : มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่    2.2   . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 - เพื่อจัดระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 - ครูและบุคลำกรทุกคน ใน
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 - มีกำรจัดระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 - ครูและบุคลำกรร้อยละ 90 
มีกำรจัดระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

เคร่ืองมือการติดตาม : 
 - แบบประเมินควำมพึง
พอใจในกำรอบรมสัมมนำ 

2. จัดระบบการพัฒนาบุคลากร 
1. ข้ันวางแผน  (P : PLAN) 
    1.1 ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำย
บุคลำกรเพื่อเตรียมกำรดังต่อไปนี้ 
    1.1.1 เตรียมส ำรวจควำม
ต้องกำร กำรพัฒนำบุคลำกรทุก
ฝ่ำยภำยในโรงเรียน 
    1.1.2 เตรียมรวบรวมข้อมูล
จำกกำรส ำรวจ น ำเสนอผู้แทน 
ผู้อ ำนวยกำรและผู้จัดกำร เพื่อขอ
อนุมัติ 
    1.1.3 เตรียมจัดท ำปฏิทิน 
กำรอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำน 
กำรศึกษำต่อของบุคลำกรใน
โรงเรียน 
    1.1.4 เตรียมประสำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดเตรียม สถำนท่ี 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/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 
 

    1.1.5 เตรียมจัดเตรียมกำร
อบรม สัมมนำ ประสำนกับงำนกับ
วิทยำกร 
    1.1.6 เตรียมประสำนงำนใน
กำรจัดเตรียมส่ิงอ 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 เพื่อน ำผล
กำรอบรมไปใช้เกิดประโยชน์ 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)  
(D : DO) 
 2.1 ส ำรวจควำมต้องกำร กำร
พัฒนำบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยใน
โรงเรียน 
 2.2 รวบรวมข้อมูลจำกกำร
ส ำรวจ น ำเสนอ ผู้อ ำนวยกำรและ
ผู้จัดกำร เพื่อขออนุมัติ 

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

 

1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 

1 พ.ค. 61 
 
 
 
 
 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
 2.3 จัดท ำปฏิทิน กำรอบรม
สัมมนำ ศึกษำดูงำน กำรศึกษำต่อ
ของบุคลำกรในโรงเรียน 
 2.4 ประสำนกับหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม 
สถำนท่ี ยำนพำหนะ 
 2.5 จัดเตรียมกำรอบรม 
สัมมนำ ประสำนกับงำนกับ
วิทยำกร 
 2.6 ประสำนงำนในกำร
จัดเตรียมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
 2.7 จัดท ำแบบประเมินควำมพึง
พอใจในกำรอบรมสัมมนำ 
 2.8 จัดอบรมสัมมนำตำมท่ี
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 
 
 
 

 
ทุกครั้งท่ีมีกำรอบรม 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล (C : CHECK) 
 3.1 ตรวจสอบติดตำมกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ด ำเนินงำน 
ตำมแผนงำนแบบประเมินควำมพึง
พอใจในกำรอบรมสัมมนำท่ียังไม่
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
มำวำงแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
ในปีกำรศึกษำ 

 
 
ทุกครั้งท่ีมีกำรอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ล ำดับ รำยกำร 

ขัน้ก ำหนด
มำตรฐำน/ 
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

รำคำต่อ 

หน่วย จ ำนวน 

หน่วย 

จ ำนวน 

เงนิ หมำย
เหตุ 

บำท 
สต
. 

บำท 
สต
. 

1 

อบรมพัฒนำ
ระบบกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพฯ    

30,000 

 ฝ่ำยพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ฯ 

2 
อบรม/สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน 

    500,000 

 งำน
ทรัพยำกร
มนุษย์/
ฝ่ำย
วิชำกำร 

3 

พัฒนำทีม
ประกันคุณภำพ
ภำยใน
สถำนศึกษำ 

    

20,000 

 งำน
มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หา้แสนหา้หมื่นบาทถ้วน)                                                        550,000   

 
สรุปประเภทงบประมำณ 

 งบโรงเรียน 550,000    งบจดัหา    
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ค าสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ที่ 78 /2561 
เร่ือง  แต่งต้ังครูเข้าร่วมปฐมนิเทศครูใหม่ ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา 

  ปีการศึกษา 2561 
 

             ตำมหนังสือเลขท่ี ฝศบ.นม 004/2556  ฝ่ำยกำรศึกษำอบรมสังฆมณฑลนครรำชสีมำ จัดให้มีกำร
ปฐมนิเทศครูใหม่ของกลุ่มโรงเรียนในเครื่องสังฆมณฑลนครำชสีมำ ระหว่ำงวันท่ี 20-21 กรกฎำคม  2561  ณ 
ห้องประชุมสุรนำรี  โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล นครรำชสีมำ  และในกำรปฐมนิเทศครั้งนี้ได้มีกำรเชิญ
วิทยำกรจำกโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ บรรยำยหัวข้อ"กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีบูรณำกำรคุณค่ำพระวร
สำร”  และ  โรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์ โดยทีมวิทยำกรจำกโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์   จึงแต่งต้ังคณะครูให้
ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. บำทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์ ผู้จัดกำรโรงเรียน              
2. ซิสเตอร์จ ำนันท์ ไพรงำม      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
3. นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร   
4.  นำงพิศมัย    นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอภิบำลและแพร่ธรรม    
5. นำงภริตพร   นวลเท่ำ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน    
6. นำงปิยะนุช   สังข์ทองหลำง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน   
7. นำยจตุพล    อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป  
8. นำงสำวพรทิพย์      สะอำดรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยปฐมวัย  
9. นำยสมบัติ     พิมพ์จันทร์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ   

 
มีหน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวก  ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำม 
            เรียบร้อย 
2.  คณะครูใหม่ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ  ได้แก่ 
 1.   นำงสำวอรทัย     สำทิพจันทร์ 
 2.   นำงสำวอำรดำ     หิรัญศดำนันท์ 
 3.   นำงสำวชณุตพร    เกตุเพชร 
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 4.   นำงสำวจตุพร      ผมท ำ 
 5.   นำงสำวภัณฑิรำ    บัญดิษรัมย์ 
 6.   นำยชำญวิตต์       รอตภัย 
 7.   นำงสำวสำยฝน     พนำรินทร ์
 8.   นำยสุรเสกข์        อินทร์ประโคน 
 9.   นำยอติกำนต์       ช ำนำญชัยศรี 
 10. นำงสำวสุวนันท์     วันทะมำตย์ 
 11. นำงสำวกนกวรรณ  คงสุขขี 
 12. นำยสิรภพ           วำปีโส 
 13. น.ส.เกศริน         ศรีบุญเรือง 
 14. นำยตัณติกร        สุขศรี 
 15. นำยพิพัฒน์      โสนะชัย 
มีหน้าที่  เข้ำร่วมปฐมนิเทศตำมวันเวลำดังกล่ำว และสรุปรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ 
 
3.  คณะวิทยากรร่วมบรรยาย 
 1.  นำงสำวสุภำรัตน์ เหลืองรัตนวิมล 
 2.  นำงล ำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
 3.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
 4.  นำยกิตติศักดิ์  ศรจันทร์ 
มีหน้าที่  เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ท่ีเข้ำปฐมนิเทศในครั้งนี้ 
 
4.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
 1.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
 2.  นำงสุดำพร  ลำดจันทึก  (ครูโรงเรียนมำรีย์บริหำรธุรกิจ) 
มีหน้าที่   เตรียมกำรพิธีกำรต้อนรับต้ังแต่ประธำนเริ่มเข้ำสู่ห้องประชุม และด ำเนินรำยกำรในกำร 
            อบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
5.  คณะกรรมการบันทึกภาพ 
 1.  นำยกิตติศักดิ์    ศรจันทร์ 
 2.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
มีหน้าที่    บันทึกภำพกิจกรรมท้ังภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวพร้อมประชำสัมพันธ์ทำงส่ือ  
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6.  คณะกรรมการอ่านบทอ่าน และกล่าวขอบคณุวิทยากร 
 1.  นำยชำญวิตต์       รอตภัย 
 2.  นำงสำวอำรดำ     หิรัญศดำนันท์ 
 3. นำยอติกำนต์       ช ำนำญชัยศรี 
มีหน้าที่   อ่ำนบทพระวรสำร และเตรียมพร้อมท้ังกล่ำวขอบคุณวิทยำกร 
 
  ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับค ำส่ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมต้ังใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ หำกเกิดปัญหำ
หรืออุปสรรคประกำรใด ให้รำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  16  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ.  2561  และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 
วันท่ี  17  กรกฎำคม  2561  เป็นต้นไป 
 
     

ลงช่ือ 
               (ซิสเตอร์จ ำนันท์   ไพรงำม) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
 
 
     ลงช่ือ 
            (บำทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์) 
            ผู้จัดกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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ก าหนดการ 

ปฐมนิเทศครูใหม่กลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน) ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม  2561  ณ  ห้องประชุมสุรนารี ช้ัน 1 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล  

อ.เมืองนครราชสีมา  จ. นครรราชสีมา 
 ******************************************************************************************* 

 

วันศุกร์ท่ี  20  กรกฎำคม  2561 
 08.00 น. – 09.00 น. คณะครูลงทะเบียนและช ำระเงิน 
 09.00 น. – 12.00 น. วจนพิธีกรรมเปิดกำรสัมมนำและบรรยำยพิเศษ “ควำม

คำดหวัง/ทิศทำงและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ ของสังฆ
มณฑลนครรำชสีมำ”โดยพระสังฆรำชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุข
นำยกสังฆมณฑลนครรำชสีมำ(ขอบคุณประธำนฯ บันทึกภำพ
หมู่ร่วมกัน) 

 12.00 น. – 13.00 น.                      รับประทำนอำหำรเท่ียง 
 13.00 น. – 14.30 น.  “อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก สู่ อัตลักษณ์ 4” โดย 
                                                      บำทหลวง ดร.เอกชัย   ชิณโคตร  
 14.30 น. – 15.00 น.                      อำหำรว่ำง 
 15.00 น. – 16.00 น.                      “อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก สู่ อัตลักษณ์ 4” (ต่อ) โดย 
                                                      บำทหลวง ดร.เอกชัย   ชิณโคตร  
 18.00 น. – 19.00 น.    อำหำรเย็น / พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 

 
วันเสำร์ท่ี  21   กรกฎำคม  2561 
 07.00 น. – 08.30 น.                      รับประทำนอำหำรเช้ำ 
 08.30 น. – 10.30 น. “กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีบูรณำกำรคุณค่ำพระวร

สำร”โดยทีมวิทยำกรจำกโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
 10.30 น. – 10.50 น.                      พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
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 10.50 น. – 12.00 น.  “กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีบูรณำกำรคุณค่ำพระวร
สำร”โดยทีมวิทยำกรจำกโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ (ต่อ) 

 12.00 น. – 13.00 น.                      พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 13.00 น. – 14.40 น.                      โรงเรียนคุณธรรมตำมวิถีคริสต์ โดย ทีมวิทยำกรจำกโรงเรียนมำ

รีย์อนุสรณ์ 
 14.40 น. – 15.00 น.    พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 
 15.00 น. – 15.30 น.    กำรบรรยำยพิเศษโดยบำทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้อ ำนวยกำร 
                                                         ฝ่ำยกำรศึกษำอบรมสังฆมณฑลนครรำชสีมำ 
 15.30 น.                                       ปิดพิธี / เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เวลำในกำรศึกษำดูงำนอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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รายงานการประชุมครู  บุคลากรใหม่ ก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องประชุมวันทามารีย์  วันที่  28  มิถุนายน  2561  เวลา  08.00 น. 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำงวิลำวัลย์  บุญน ำพำ    

2. นำงสำวดวงตำ อรุณรัมย์     
3. นำงสำวอรทัย  สำทิพจันทร์    
4. นำงสำวอำรดำ หิรัญศดำนันท์    
5. นำงสำวชณุตพร เกตุเพชร 
6. นำงสำวภัณฑิรำ บัญดิษรัมย์ 
7. นำยชำญวิตต์  รอตภัย 
8. นำงสำวสำยฝน พนำรินทร ์
9. นำยสุรเสกข์  อินทร์ประโคน 
10. นำยอติกำนต์ ช ำนำญชัยศรี 
11. นำงสำวสุวนันท์ วันทะมำตย์ 
12. นำงสำวกนกวรรณ คงสุขขี 
13. นำยสิรภพ  วำปีโส 
14. น.ส.เกศริน  ศรีบุญเรือง 
15. นำยตัณติกร  สุขศรี 
16. นำงสำวจตุพร ผมท ำ 
17. นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 

 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

เนื่องด้วยฝ่ำยกำรศึกษำอบรม สังกัดสังฆมณฑลนครำชสีมำ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศครูใหม่
ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลนครำชสีมำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันท่ี 20-21 กรกฎำคม 
2561 ณ ห้องประชุมสุรนำรี ช้ัน 1 โรงแรมดิ แอมพีเรียล โฮเทล นครรำชสีมำ เพื่อให้ครูใหม่ได้รับกำร
พัฒนำและเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
-  ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องที่ผ่านมา 

    -   ไม่มี – 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบและพิจารณา 
4.1 ให้ด ำเนินกำรจองห้องพัก โดยพัก ห้องละ 2 คน  
4.2 กำรแต่งกำย  
4.3 ครูผู้หญิงท่ีเข้ำร่วมอบรมแต่งกำยด้วยชุดเส้ือโปโลสีขำว – กระโปรงสีด ำ ทับด้วยสูทของ

โรงเรียน 
4.4 ครูผู้ชำยท่ีเข้ำร่วมอบรมแต่งกำยด้วยชุดเส้ือโปโลสีขำว – กำงเกงสแล็คสีด ำ ทับด้วยสูท

ของโรงเรียน เพื่อควำมพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

ระเบียบวาระที่ 5  วาระอื่น ๆ  
1. ค ำส่ังตอบรับกำรเข้ำร่วมปฐมนิเทศ 

 
 
 
 
     ลงช่ือ…………………………………………..ผู้บันทึก 
            (นำงสำวดวงตำ    อรุณรัมย์) 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………….. ผู้รับทรำบ 
             (นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 
       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำและบุคลำกร 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
วางแผนงานครู  บุคลากรใหม่ ก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศปีการศึกษา 2561  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

วันที่  28 มิถุนายน  2561 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงวิลำวัลย์  บุญน ำพำ  ....................................................    
2. นำงสำวดวงตำ อรุณรัมย์  ....................................................    
3. นำงสำวอรทัย  สำทิพจันทร์  .....................................................    
4. นำงสำวอำรดำ หิรัญศดำนันท์  .....................................................    
5. นำงสำวชณุตพร เกตุเพชร  ..................................................... 
6. นำงสำวภัณฑิรำ บัญดิษรัมย์  ..................................................... 
7. นำยชำญวิตต์  รอตภัย   ..................................................... 
8. นำงสำวสำยฝน พนำรินทร ์  ..................................................... 
9. นำยสุรเสกข์  อินทร์ประโคน  ..................................................... 
10. นำยอติกำนต์ ช ำนำญชัยศรี  ..................................................... 
11. นำงสำวสุวนันท์ วันทะมำตย์  ..................................................... 
12. นำงสำวกนกวรรณ คงสุขขี   ..................................................... 
13. นำยสิรภพ  วำปีโส   ..................................................... 
14. น.ส.เกศริน  ศรีบุญเรือง  ..................................................... 
15. นำยตัณติกร  สุขศรี   ..................................................... 
16. นำงสำวจตุพร ผมท ำ   ..................................................... 
17. นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์  ..................................................... 
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ประมวลภาพ 
ปฐมนิเทศครูใหม่กลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน 

สังกัดสงัฆมณฑลนครราชสีมา (รสน)  
ปีการศึกษา 2561  วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม  2561 
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คณะครูใหม่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ 
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วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา โดยพระสงัฆราชยอแซฟชูศักด์ิ สิริสุทธิ์  

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา 
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บรรยายพิเศษ “ความคาดหวัง/ทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษา  
ของสังฆมณฑลนครราชสีมา”โดยพระสังฆราชยอแซฟชูศักด์ิ สิริสุทธิ์  

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา 
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ประธานและคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน 
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“อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก สู่ อัตลักษณ์ 4” โดย บาทหลวง ดร.เอกชัย   ชิณโคตร 
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คณะครูใหม่น าเสนองานอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก สู่ อัตลักษณ ์4 
 

 
 



25 

 

 
 

การบรรยายพิเศษโดยบาทหลวงสรุชัย เจริญพงศ์ 
 

 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาอบรมถา่ยภาพร่วมกบัคณะครู 
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การบรรยายพิเศษโดยบาทหลวงสรุชัย เจริญพงศ์ 
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การน าคุณค่าพระวรสารเข้าสู่บทเรียน “กับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

โดย คุณครูสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล” 
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณค่าพระวรสาร  

โดยทีมงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  บุรีรัมย์ 

 
น าเสนอผลงานการน าคุณค่าพระวรสารเข้าสู่บทเรียน 
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดย นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 

 
ผู้เข้าการอบรมสัมมนาให้ความสนใจ กระบวนการพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
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ประธานและคณะผู้บริหารถ่ายภาพ 
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