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แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (กลุ่มงานนโยบายและแผน)  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
************************************************************************** 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการทบทวนโครงสร้างและคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  นายจตุพล  อ่อนสีทัน          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (กลุ่มงานนโยบายและแผน)   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่....6.......ยุทธศาสตร์ข้อที่...9.....เป้าหมายข้อที่....1............ 
ตอบสนองแผนพัฒนาฝ่าย : พันธกิจข้อที่.........6......ยุทธศาสตร์ข้อที่.......9...เป้าหมายข้อที่.....1........... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่........4............ ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ท่ี ........1.............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มาตรฐานที่......3.......... ตัวบ่งชี้ที่ .....2............................ 
 
สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 

ในการบริหารจัดการองค์กร สิ่งส าคัญที่ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและชัดเจน คือ
การจัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นหมวดหมู่และครอบคลุมภารกิจงานแต่ละด้าน  ผู้บริหารโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จัดให้มีการอบรมทบทวนโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนและคู่มือการปฏิบัติงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนให้ครอบคลุมงานและชัดเจนมากข้ึน   เพ่ือให้บุคลากรของ
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึนและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  และเพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ข้ันเตรียมการ 
 1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเตรียมสถานที่ 
 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 1.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ 
 1.5 เตรียมเอกสาร 
 2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด 
 2.1 ด าเนินการอบรมโครงการ “ทบทวนโครงสร้างการบริหารและคู่มือการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์”  ในวันที่ 27-28 มกราคม  2561  ณ ห้องประชุมวันทามารีย์ 
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3. ข้ันติดตามและประเมินผล 
 3.1  ก ากับดูแลติดตามการด าเนินงาน 
 3.2 ประเมินผลและสรุปการด าเนินงาน 
 3.3 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
ตั้งไว้   65,000บาท จ่ายจริง  54,879 บาท   คงเหลือ  10,121 บาท 

1. ค่าเอกสาร    3,000  บาท  ใช้จริง   จัดท าเอง 
2. ค่าด าเนินการ   2,000  บาท  ใช้จริง ไม่ได้ใช่ 
3. ค่าอาหาร+อาหารว่าง  30,000  บาท  ใช้จริง 20,890 บาท 
4. ค่าวิทยากร   20,000  บาท  ใช้จริง 20,000 บาท 
5. ค่าเดินทาง + ที่พัก วิทยากร 10,000  บาท  ใช้จริง 10,124 บาท 
6. ค่าอาหาร/อาหารว่างวิทยากร    ใช้จริง   3,865 บาท   

รวม 54,879 บาท เกินงบประมาณที่ตั้งไว้.........-...........บาท   
เนื่องจาก...................................................................... 
 
วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการติดตามการประเมินผลการอบรมทบทวนโครงสร้างและคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ครั้งนี้  ได้แก่ 

1. จ านวนผู้เข้าอบรมจากใบลงทะเบียนทั้ง 2 วัน 
2. จากการฝึกปฏิบัติใบงานที่ 2 ส่งวิทยากร 
3. จากการประเมินความพึงพอใจการอบรมทบทวนโครงสร้างและคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนมารีย์

อนุสรณ์ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จใน 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน สภาพความส าเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.  โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารงานของ
โรงเรียนที่ครอบคลุม
งานและชัดเจน 

   จากการด าเนินการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนขึ้น โดย
ประกอบด้วย   

1. ฝ่ายวิชาการ 
2. ฝ่ายปฐมวัย 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จใน 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน สภาพความส าเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 3. ฝ่ายกิจการงานนักเรียน 
4. ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
5. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
7. ฝ่ายประกันคุณภาพและบุคลากร 
ดังเอกสารแนบในภาคผนวก 

  

2. บุคลากรของโรงเรียน
ร้อยละ 85 มีความรู้ 
ความเข้าใจ ขอบข่าย
งานตามโครงสร้าง           
การบริหารโรงเรียนและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

    จากการประเมินผล ด้านความรู้ความ
เข้าใจ  ในแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การอบรมทบทวนโครงสร้าง  พบว่า ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม  คิด
เป็นร้อยละ  88.00 

  

3.  บุคลากรของ
โรงเรียนร้อยละ 80 
ปฏิบัติงานตามขอบข่าย
งานตามโครงสร้างการ 
บริหารงานโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

   จากการด าเนินการอบรมทบทวน
โครงสร้างการบริหารและคู่มือการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ท าให้
บุคลากรสามารถน าความรู้ไปใช้งานตาม
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 85.20       

  

 
สรุปผลในภาพรวม 

6.1  จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
1.  เป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย 
2.  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้โครงสร้างการบริหารงานที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของ 

ทุกฝ่ายท าให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
3.  โรงเรียนได้โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน   
4.  โรงเรียนได้คู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน  ส่งอันจะส่งผลให้การ 

ด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนขึ้น  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  1.  บุคลากรหลังจากได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างการบริหารและคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ควรศึกษาเพ่ิมเติมให้ชัดเจน และน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
จัดการของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
  2.  ควรมีการทบทวนและประชาสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารและคู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อย่างเป็นระยะเพ่ือความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
  แม้ว่าภาพรวมของเกณฑ์การประเมินโครงการอบรมทบทวนโครงสร้างการบริหาร และคู่มือ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ  
คณะกรรมการด าเนินโครงการจะหาแนวทาง  เพ่ือจัดกิจกรรมในโครงการให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
 
 
ลงชื่อ....................................................    ลงชื่อ ...........................................................                    
           (นายจตุพล  อ่อนสีทัน)                           (นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 
              รับผิดชอบโครงการ                                  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….   ผู้รับทราบ 

     (นางสาวจ าเนียร   บุญทนั) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมทบทวนโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนและคู่มือการปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 จากการแจกแบบสอบถามการจัดกิจกรรมได้รับกลับคืนจ านวน 119  แผ่น  แยกเป็นเพศชาย 16  
คน  คิดเป็นร้อยละ 13.45  เป็นเพศหญิงจ านวน 103  คน คิดเป็นร้อยละ 86.55  สถานะของผู้ตอบ 
 

 ตารางที่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม   

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

ชาย 16 13.45  
หญิง 103 86.55  

รวม 119 100.00  

 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม 

ตารางที่  2  แสดงความความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมทบทวนโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และคู่มือการปฏิบัติงาน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านวิทยากร 
1. มีความรู้อย่างถ่องแท้ในหัวข้อที่บรรยาย 4.48 0.71 89.60 มาก 
2. สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างชัดเจน 4.50 0.69 90.00 มากที่สุด 
3. สามารถยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 4.55 0.72 91.00 มากที่สุด 
4. ให้เนื้อหาละเอียดครบถ้วนตามหัวข้อที่บรรยาย 4.65 0.58 93.00 มากที่สุด 
5. บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.36 0.72 87.20 มาก 
6. สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.60 0.66 92.00 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.52 0.55 90.40 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.63 0.55 92.60   มากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.52 0.58 90.40   มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการอบรม 2 วันมีความเหมาะสม 4.24 0.85 84.80   มาก 
4. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 4.39 0.61 87.80   มาก 

เฉลี่ย 4.45 0.53 89.00   มาก 



6 

 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.94 1.02 58.80 ปานกลาง 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.40 0.73 88.00 มาก 

เฉลี่ย 3.57 0.74 73.40   มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้จริง 

4.29 0.66 85.80 มาก 

2. มีความม่ันใจว่าองค์กรของเราจะมีมูลค่าเพ่ิมถ้าได้
น าความรู้ไปพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง 

4.35 0.70 87.00 มาก 

3. สามารถน าความรู้ไปเผยแผ่ให้เพื่อนร่วมงานได้ 4.14 0.70 82.80 มาก 
เฉลี่ย 4.26 0.60 85.20   มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.44 86.40   มาก 

 
จากตารางท่ี 2  พบว่าความพึงพอใจต่อการการอบรมทบทวนโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนและคู่มือการ
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์    
ในภาพรวมมีความพึงพอใจ มาก   โดยมีค่าเฉลี่ย  4.32  คิดเป็นร้อยละ  86.40      

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านวิทยากร  ข้อ 1. ให้เนื้อหาละเอียดครบถ้วนตามหัวข้อที่บรรยาย  มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  93.00 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ข้อ 1. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 ด้านความรู้ความเข้าใจ  ข้อ 2. ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม คิดเป็นร้อยละ 88.00 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ข้อ  2. มีความมั่นใจว่า
องค์กรของเราจะมีมูลค่าเพ่ิมถ้าได้น าความรู้ไปพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 87.00  
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สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ 
 - ได้รับทราบขอบข่ายงาน 
 - รู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานมากขึ้นภายในองค์กรของตนเอง     
 - วางงานได้เหมาะสมกับตนเองและคนอ่ืนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน 
 - การท างานที่มีระบบของฝ่ายงานต่างๆในโรงเรียน 
 - การบริหารงานอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 
 - ประโยชน์ที่ได้รับคือได้รู้จักการจัดระเบียบการท างานในองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุด 
 - ได้ความรู้ชัดเจนในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ        
 - รู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 - มี 7 ฝ่าย 
 - การใช้กระบวนการ PDCA 
 - สามารถน าข้อมูลเพ่ือไปพัฒนาได้ 
 - มองเห็นความสัมพันธ์ต่อคุณครูปฐมวัย-ประถม-มัธยม พูดคุยกันมากข้ึน 
 - ระบบงานถ้าเป็นระบบที่ชัดเจนการท างานก็จะมีคุณภาพและงานที่มอบหมายเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
 - สามารถสร้างคู่มือการปฏิบัติงานน าความรู้ที่ได้รับไปจัดท าฝ่ายที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องมี
ระบบ 
 - จัดองค์กรและขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 - ทบทวนระบบโครงสร้างในการท างานอย่างมีคุณภาพ 
 - หน้าที่ของงานแต่ละฝ่าย 
 - มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการปฏิบัติงานของโรงเรียนและการวางแผนการท างานให้เป็นระบบ
ภาระงานของแต่ละฝ่ายมากข้ึน 
 - ความรู้และรายละเอียดต่างๆที่ได้รับจากการอบรม 
 - วางแผนงานที่จะต้องรับผิดชอบในอนาคต 
 - สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดการกับตัวเองในด้านความเป็นระเบียบ ระบบในชีวิตแล้วค่อยมาจัด
ในการเรียนการสอน 
 - ครูได้รับความรู้ความถนัดความสามารถของตนเองสามารถท างานด้านต่างๆได้ตรงตาม
ความสามารถ 
 - ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
 - ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากเดิม ได้แก่ 1. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 2. การพัฒนาและลง
รายละเอียดในทุกเรื่องที่ท า 
 - เปลี่ยนตัวเองในเรื่องเวลาและการท างานให้อยู่ในระบบได้มากขึ้น 
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ท่านจะน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 
 - วางแผนงานก่อนการจัดประสบการณ์ 
 - ไปประยุกต์ในการเรียนการสอน 
 - วางแผนและจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบแบบแผนต่อไปและสามารถวางแผนงานที่จะ
รับผิดชอบได้ในอนาคต 
 - ใช้ในการท างานในองค์กรของตัวเองว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างเพ่ือให้งานชัดเจนยิ่งขึ้น 
 - วางแผนและท างานอย่างเป็นระบบมากข้ึน น าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ตามแบบแผนที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ สามารถท างานที่ตนได้รับมอบหมายได้ 
 - การจัดการระบบงานอย่างเป็นระบบ 
 - รู้หน้าที่และงานแต่ละฝ่ายในโรงเรียน 
 - การท างานเป็นทีม 
 - เรียนรู้ข้อปรับปรุงและข้อบกพร่องเพ่ือน ามาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 - ใช้ในการเก็บงาน สรุปงานในหน้าที่ท่ีตนรับผิดชอบมากขึ้นการท างานก็จะถูกต้องมากขึ้น 
 - น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานโครงการต่างๆ การเรียนการสอนเป็นต้น 
 - ใช้ในการบริหารจัดการในกิจกรรมการเรียนการสอนและงานกิจกรรมอ่ืนๆ 
 - เอาไปปรับใช้เพ่ือจะได้ล าดับงานได้ถูกต้อง 
 - น าความรู้ที่ได้รับของส่วนงานที่รับผิดชอบไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพและพัฒนางานได้
ดีขึ้นเรื่อยๆ 
 - น าไปใช้เกี่ยวกับงานในโรงเรียน 
 - ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่รับมอบหมาย 
 - จะน าไปช่วยเหลือ สนับสนุน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กร 
 - สามารถท างานได้ตรงความสามารถของครูและบุคลากรแต่ละคน 
 - ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบงาน ท าได้ถูกต้องตามฝ่ายงานและแผนปฏิบัติงาน 
 - น า PDCA ไปใช้ในการท างานการเรียนการสอน 
 - สร้างคู่มือการปฏิบัติงานน าความรู้ที่ได้รับไปจัดท าฝ่ายที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องมีระบบ 
 - ในการท างานไม่ว่าจะท าฝ่ายใดจะต้องมีการสรุปงาน 
 - น าไปพัฒนางานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย 
 - จะเลือกงานที่ตนเองถนัดจึงท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - รู้จักการก ากับเวลาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดในแต่ละวัน 
 - รู้จักการเก็บงานในชั้นเรียนมากขึ้น 
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ความไม่พึงพอใจของท่าน ระบุ 
 - ระยะเวลาในการอบรมนานเกินไปไม่เหมาะสม 
 - ระยะเวลาที่น้อยไป ท าให้เนื้อหายังไม่แน่นพอ (เนื้อหามีมากแต่ระยะเวลาบีบจ ากัด ท าให้ได้รับน้อย) 
 - ในส่วนของโรงเรียนมักจัดคนไม่ถูกับงานและคนที่คอยสั่งงานยังไม่รู้เรื่องดีพอที่จะท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ 
 - เรื่องเวลา ถ้าเป็นวันอาทิตย์อยากให้เลิกเท่ียง 
 - เรื่องเวลา โดยเฉพาะวันครอบครัว 
  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - ใช้เวลานานเกินไป 
 - ควรก าหนดเวลา ตาราง วัน เวลา แจ้งให้ทราบ 
 - อบรมไม่ควรดึกจนเกินไป 19.00 น. ก็พอคุณครูหลายท่านบ้านอยู่ไกล อันตรายในการเดินทางกลับ 
 - ชอบวิทยากรที่ให้ความรู้ชัดเจนทุกเรื่อง 
 - ระยะเวลาในการอบรมอาจจะน้อยเกินไป จึงท าให้เวลาและก าหนดการในการอบรมค่ าเกินไป 
 - รู้สึกดีใจที่อาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้มาให้ความรู้ ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 - วิทยากรมีความเป็นกันเองกับคณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อยากให้มีการอบรมกับ อ.ดรุณี  ขัน
โท และ อ.วิภาดา  แก้วจินดา อีกเพ่ือให้อาจารย์ติดตามงานและแนะน าข้อเสนอแนะเพ่ือมาปรับปรุงโรงเรียน
ให้ดียิ่งขึ้น 
 - วันอาทิตย์ขอให้อบรมแค่ครึ่งวัน เพราะการอบรมใช้เวลานานและดึกเกินไป 
 - การจัดการอบรมไม่อยากให้จัดอบรมดึกเกินไป ในแต่ละวันในการอบรมไม่น่าจะเกิน 4 โมงครึ่ง 
เพราะบางทีมันอัดแน่นเกินไปท าให้สมองเกิดการไม่รับเอาความรู้ 
 - ขอให้ทบทวนพิจารณาวัน เวลา ให้เหมาะสมกับการอบรมในครั้งแต่ไป ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้
ความรู้ 
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ประมวลภาพ 
การอบรมทบทวนโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

และคู่มือการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม  2561   

ณ  ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 
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ค าน า 
 
 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารายงานการอบรมทบทวนโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
และคู่มือการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ บุรีรัมย์  เพ่ือทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนให้ครอบคลุมงานและชัดเจนมากขึ้น   
เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานตามโครงสร้าง
การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  และน าไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาต่าง ๆ  
 ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมผู้จัดท าขอขอบพระคุณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่เอ้ืออ านวยความสะดวก
ของสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการที่ส่งเสริมสนับสนุน  คอยให้ค าแนะน าด้านการ
จัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี    ผู้จัดท าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าจะได้น าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
       (นายสมบัติ    พิมพ์จันทร์) 
         (รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
        ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



42 

 

สารบัญ 
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รายงานสรุปการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์      1 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์       5 

- สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้    7 
- ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร    8 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    9 

ภาคผนวก    7 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน     10 
- ก าหนดการอบรม     14 
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม  15 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน  29 
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