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สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน
	 การศึึกษา	(Education)	คืือ่กระบวันการขอ่งการสอ่น	การฝึึกและการเรียน,	โดียเฉพาะอ่ย่างย่�งที่�ท่ำากันในโรงเรียน

หรือ่ในว่ัท่ยาลัยต่่าง	 ๆ	 เพื�อ่ปรับปรุงคืวัามร้�และพัฒนาทั่กษะต่่าง	 ๆ	 เป็นการดึีงศัึกยภาพทุ่กอ่ย่างที่�อ่ย่้ในตั่วับุคืคืลที่�มีในตั่วั

นักเรียนอ่อ่กมาและท่ำาการพัฒนาต่่อ่ยอ่ดีในทุ่กม่ต่่	โดียเฉพาะ	การเรียนการสอ่นในศึต่วัรรษที่�	21	กระบวันการจััดีการเรียน

การสอ่นเน�นให�ผู้้�เรียนสามารถแสวังหาคืวัามร้�	พัฒนาคืวัามสามารถไดี�ต่ามศัึกยภาพ	ต่ามธรรมชาต่่	ให�ผู้้�เรียนไดี�มีทั่กษะในการ

คื่ดีวั่เคืราะห์	คื่ดีสังเคืราะห์	คื่ดีสร�างสรรคื์	คื่ดีอ่ย่างมีระบบ	คื่ดีอ่ย่างมีวั่จัารณญาณ	มีจั่ต่วั่ท่ยาศึาสต่ร์	ให�คืวัามสำาคืัญกับ

“การเรียน”	มากกว่ัา	“การสอ่น”	คืร้ต่�อ่งสอ่นให�น�อ่ยลงแต่่ให�นักเรียนเรียนร้�ให�มากขึ�น	(Teach	less	learn	more)	“ให�คืวัามร้�

ส่้คืวัามค่ืดี”	 ให�เข�าใจัและปฏ่ิบัต่่เป็น	 ย่อ่มท่ราบกันดีีว่ัาในการจััดีการศึึกษาในปีการศึึกษา	2563	 –	 2564	 นี�เป็นการจััดีการ

ศึึกษาที่�ต่�อ่งเจัอ่กับปัญหาอุ่ปสรรคืหลาย	ๆ	ดี�านโดียเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดีขอ่งโรคืต่่ดีเชื�อ่ไวัรัส	 (COVID-19)	

ท่างโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ต่�อ่งปรับแผู้นการจััดีการศึึกษาให�เหมาะสมกับคืวัามปลอ่ดีภัยขอ่งทุ่กคืน	 เพื�อ่คุืณภาพการศึึกษา

ขอ่งนักเรียนอ่ย่างแท่�จัร่ง	ต่ามสโลแกน“คุืณธรรมนำาคืวัามร้�”

	 โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์เป็นโรงเรียนคุืณธรรมต่�นแบบจัากศ้ึนย์คุืณธรรม	(อ่งค์ืการมหาชน)	คืือ่การส่งเสร่มให�ผู้้�บร่หาร	

คืร้	นักเรียน	ผู้้�ปกคืรอ่ง	ชุมชน	และผู้้�ที่�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่ง	มีส่วันร่วัมในกระบวันการขับเคืลื�อ่นก่จักรรมที่�ส่งเสร่มคืวัามดีีในร้ปแบบ

ต่่าง	 ๆ	 ทั่�งภายใน	 และภายนอ่กโรงเรียน	 ซึึ่�งเป็นการนำาไปส่้การพัฒนาและปรับเปลี�ยนเป็นพฤต่่การที่�พึงประสงค์ืในเช่งบวัก	

ไดี�อ่ย่างยั�งยืน	และนำาไปขยายผู้ลส่้เคืรือ่ข่ายต่่าง	ๆ	ให�พัฒนาคุืณธรรมจัร่ยธรรมขับเคืลื�อ่นเพื�อ่ส่งผู้ลต่่อ่ส่วันรวัมในการพัฒนา

ประเท่ศึชาต่่ต่่อ่ไป	โดียมีการกำากับต่่ดีต่าม	กระบวันการดีำาเน่นงาน	เพื�อ่นำามาเป็นข�อ่ม้ลป้อ่นกลับ	เพื�อ่นำามาพัฒนาการจััดีการ

ศึึกษาในทุ่ก	ๆ	ดี�านให�เก่ดีคืวัามต่่อ่เนื�อ่งต่ามวังจัรคุืณภาพ	PDCA	

	 ในนามขอ่งคืณะผู้้�บร่หารสถานศึึกษาต่�อ่งขอ่ขอ่บพระคุืณผู้้�ปกคืรอ่ง	ผู้้�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่งทุ่กท่่านที่�ให�คืวัามร่วัมมือ่

ต่่อ่การบร่หารจััดีการศึึกษาขอ่งโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์มาโดียต่ลอ่ดี	และขอ่ให�คืำามั�นสัญญาว่ัาจัะพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน

ขอ่งเราให�บรรลุเป้าหมายขอ่งการศึึกษา	เพื�อ่พัฒนาให�นักเรียนเป็น	คืนดีี	คืนเก่ง	อ่ย้ใ่นสังคืมประเท่ศึไท่ยไดี�อ่ย่างมีคืวัามสุข

	 สุดีท่�ายขอ่พรพระแม่มารีย์	อ่งคื์อุ่ปถัมภ์ขอ่งโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	จังโปรดีประท่านพระพรให�ทุ่กท่่านประสบ

แต่่คืวัามสุข	คืวัามเจัร่ญ

ขอ่พระเจั�าอ่วัยพรทุ่กท่่าน

บาท่หลวัง	สุรชัย	เจัร่ญพงศ์ึ

ผู้้�แท่นผู้้�รับใบอ่นุญาต่/ผู้้�จััดีการโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์

สารจากผู้้�จัดการสารจากผู้้�จัดการ
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	 เด็ีกน�อ่ยผู้้�ไม่ต่�อ่งการคืำาต่อ่บอ่ะไร	มากไปกว่ัาวัางใจัในพ่อ่แม่ขอ่งต่นเอ่ง

โคืวั่ดี		พลัดีคืวัามสุขขอ่งเรากระเดี็นอ่อ่กมาไกลเข�าไปทุ่กท่ี		ยังวั่าไม่เท่่านั�น	

มันจัะเด่ีนมาซึ่ำ�า	แม�ว่ัาเราจัะเกือ่บหมดี	หนท่างลุกขึ�นมาแล�วั

	 โคืว่ัดี	บอ่กเราว่ัา	แม�คุืณจัะช่วัยใคืร	บางที่คุืณก็ช่วัยไม่ไดี�	แม�คืวัามทุ่กข์	

มาเคืาะประต้่อ่ย่้ต่รงหน�า	แม่อ่อ่กไปไดี�พบเห็น	แต่่มีข�อ่จัำากัดีมากมาย	มีคืวัามสงสาร	

แต่่หาวััคืซีึ่นให�ใคืรไม่ไดี�แล�วั	 มีเรี�ยวัแรง	 มีเบอ่ร์ต่่ดีต่่อ่	 แต่่โรงพยาบาล	 ที่�พอ่คุืยไดี�

บ�าง	ไม่มีเตี่ยงแล�วั	ไม่มีพื�นที่�แล�วั	จ่ัต่ใจัที่�ว่ัางเปล่าว่ัต่กกังวัล	ไม่น่�งพอ่ที่�จัะบอ่กกับ

พวัก	เขาว่ัา	ให�มีคืวัามไวั�ใจั	ให�เชื�อ่	ให�หวััง	เราเอ่งยังไม่แน่ใจัเลยว่ัา	คืวัามหวัังที่�ว่ัา	

หลงเหลือ่อ่ย่้ในปร่มาณเท่่าไหร่กัน

สารจากผู้้�อำำานวยการสารจากผู้้�อำำานวยการ

	 นั�งเฝ้ึามอ่งด้ีภาพเด็ีกๆ	และเยาวัชน	ซึึ่�งที่�สุดีจัะต่�อ่งเด่ีนท่างไปแบบ	เท่่าที่�ไดี�	และมุมมอ่งในชีว่ัต่ขอ่งแต่่ละคืนก็เช่นกัน

ในบางคืรั�ง	อ่าจัมอ่งเห็นคืวัามงดีงาม	บางคืนมอ่งเห็น	และสังเกต่ถึงส่�งเล็กๆ	น�อ่ยๆ	ซึึ่�งเหล่านี�	เสร่มสร�างให�แต่่ละคืนมอ่งเห็น	

ถึงคืวัามสำาคัืญ	คืวัามปลอ่ดีภัย	ไดี�พบร้ปเด็ีกเวีัยดีนาม	อ่อ่กมายืน	ตื่�นเต่�นกับพวักเรา	และสังเกต่สภาพบ�านเรือ่น	ชุดีที่�ใส่	

มอ่งด้ีเหมือ่นห่างไกลจัากคืำาว่ัา	มีฐานะ	ต่อ่นนี�	แต่่เด็ีกเหล่านี�	ก็ด้ีไม่มีวีั�แวัวัว่ัต่กใดีๆ	หรือ่หม่นเศึร�า	ให�เราสงสาร	คืวัามเป็นเด็ีก

จึังสอ่นเราถึง	คืวัามวัางใจั	พวักเขามั�นใจั	เยน็นี�จัะมีข�าวัก่น	มีที่�นอ่น	พ่อ่แม่จัะด้ีแลพวักเขาในบ�านเรือ่น	และหมอ่นหนุนนอ่น

ที่�อ่าจัจัะไม่ดีีเล่ศึ	แต่่ก็พอ่กับคืำาว่ัา	อ่บอุ่่นปลอ่ดีภัย	และคืวัามรัก	เอ่าใจัใส่ด้ีแล	ดัีงนั�น	พวักเขาจึังวัางทั่�งหมดี	ไวั�ใน	พระเป็นเจั�า	

	 “อ่ย่าหวัาดีว่ัต่ก	เพราะเราจัะอ่ย่้กับท่่าน	อ่ย่ากลัวั	เพราะเราเป็นพระเจั�า	ขอ่งเจั�า”	(อ่่สยาห์	บท่ที่�	41	ข�อ่	10)	

 

(ซึ่ส่เต่อ่ร์จัำานันท์่	ไพรงาม)

ผู้้�อ่ำานวัยการโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์
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	 สวััสดีี	 ท่่านผู้้�อ่่านที่�เคืารพทุ่กท่่าน	 วัารสารโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	 จัังหวััดี

บุรีรัมย์	ประจัำาการศึึกษา	2563-2564	ไดี�รวับรวัมผู้ลงาน	ก่จักรรม	ชื�อ่เสียง	เกียรต่่คุืณ

ขอ่งโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	เพื�อ่เผู้ยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่้โรงเรียน	ผู้้�ปกคืรอ่ง	ชุมชนและ

ทุ่กฝ่ึายที่�เกี�ยวัข�อ่งอี่กคืรั�งหนึ�ง	 นับเป็นสื�อ่กลางในการเสร่มสร�างคืวัามสัมพันธ์อั่นดีี

ต่่อ่กัน	และไดี�ชื�นชมผู้ลงานขอ่งพวักเรา	“ชาวัฟ้้า-ขาวั”

	 ขอ่ขอ่บคุืณคืณะกรรมการโรงเรียน	 คืณะผู้้�บร่หาร	 คืณะคืร้	 ผู้้�ปกคืรอ่ง	

นักเรียน	และผู้้�ที่�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่งที่�ให�คืวัามรัก	คืวัามเมต่ต่า	และให�คืวัามร่วัมมือ่โรงเรียน

มาโดียต่ลอ่ดี	จันส่งผู้ลให�โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์เป็นโรงเรียนแนวัหน�าขอ่งจัังหวััดีบุรีรัมย์

มาโดียต่ลอ่ดี

บาท่หลวังสุรชัย	เจัร่ญพงศ์ึ		 นางปิยะนุช	สังข์ท่อ่งหลาง
ซ่ึ่สเต่อ่ร์จัำานันท์่	ไพรงาม		 นายจัตุ่พล	อ่่อ่นสีทั่น	
นางสาวัสุภารัต่น์	เหลือ่งรัต่นว่ัมล	นางธัญญลักษณ์	แก�วัอ่ำาไพ
นางพ่ศึมัย	นพคุืณ		 นายสมบัต่่	พ่มพ์จัันท่ร์	
นางภร่ต่พร	นวัลเท่่า

นางสาวัสุภารัต่น์	เหลือ่งรัต่นว่ัมล	 นางสาวัปิยะมาศึ	ท่อ่งทั่�วั		
นางว่ัลาวััลย์	บุญนำาพา	 นายสมบัต่่	พ่มพ์จัันท่ร์		
นางสาวัรพีพร	จัำาปาพันธ์	 นางดีวังจัันท่ร์	ชุบรัมย์		
นางสาวัมะล่	ท่นกระโท่ก	 นางลำาเพยพรรณ	พ่มพ์จัันท่ร์		
นางสาวัปิยะนุช	ท่อ่งทั่�วั	 นางธัญญลักษณ์	แก�วัอ่ำาไพ  
นางสาวัดีวังใจั	แสนกล�า	 นางสมพ่ศึ	หมวัดีประโคืน		
นางสาวัวัรลักษณ์	กีรัต่น์	 นางปาร่ชาต่่	วัาปีโส		
นางสาวัภาร่ณี	วัรรณท่วีั	 นายสมจ่ัต่ร	เวีัยงใต่�		
นางอุ่ไรวัรรณ	ธน้ศึร	 นายว่ัรัช	หมวัดีประโคืน		
นายสุพจัน์	ม้ลรังษี

นางภร่ต่พร	นวัลเท่่า	 นางรวังท่อ่ง	ศึรีศุึภม่ต่ร
นางสาวัดีวังใจั	แสนกล�า	 นางสาวัชัญญานุช	เก่ดีผู้ล

บร่ษัท่	โรงพ่มพ์ว่ันัย	2509	จัำากัดี	433/6-9	ถ.เสด็ีจัน่วััฒน์	
ต่.ในเมือ่ง	อ่.เมือ่ง	จั.บุรีรัมย์	โท่รศัึพท์่	044-611392

พระบรมราโชวัาท่	ร.9	ร.10	 2
สารจัากผู้้�จััดีการ	 4
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โรงเรียนคุืณธรรมต่�นแบบ	 97
ท่ำาเนียบนักเรียนชั�นอ่นุบาล	3		 103
ท่ำาเนียบนักเรียนชั�นประถมศึึกษาปีที่�	6		 107
ท่ำาเนียบนักเรียนชั�นมัธยมศึึกษาปีที่�	3	 112

นายสมบััติิ พิิมพ์ิจัันทร์์
รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการฝ่ึายพัฒนาคุืณภาพการศึึกษาและบุคืลากร

บรรณาธิิการขอำคุุย (Editor Talk’s)

ที่่�ปรึกษา

กอำงบรรณาธิิการ

พิิส้จน์อำักษร

อำอำกแบบและจัดพิิมพิ์

สารบััญ

M A R I E
C O N T E N T S
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	 ดี�วัยสถานการณ์การแพร่ระบาดีขอ่งโรคืโคืว่ัดี	19	(COVID-19)	ท่ำาให�ผู้้�คืนเก่ดีคืวัามว่ัต่กกังวัลไปทั่�วัโลก	

การดีำาเน่นชีว่ัต่	ไดี�รับผู้ลกระท่บทั่�งท่างต่รงและท่างอ่�อ่ม	รวัมทั่�งระบบการศึึกษา	ต่�อ่งปรับตั่วัและค่ืดีนวััต่กรรม	ขึ�นมาใหม่

ซึ่ึ�งโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์เอ่ง	ก็ไดี�ปรับเปลี�ยนว่ัธีการเรียนการสอ่น	ให�เข�ากับสถานการณ์	โดียจััดีการเรียนการสอ่น

ในร้ปแบบผู้สมผู้สาน	เป็นท่างเลือ่กให�	ผู้้�ปกคืรอ่งไดี�เลือ่กเรียน	ทั่�ง	On	Site	และ	On	Line	เพื�อ่ให�ผู้้�เรียน	ไดี�เรียนร้�อ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง

ต่�อ่งยอ่มรับวั่า	การเรียนการสอ่นแบบอ่อ่นไลน์	ยังท่ดีแท่นการเรียน	ในห�อ่งจัร่งไม่ไดี�	โดียเฉพาะว่ัชาท่ี�มีการปฏ่ิบัต่่	

แต่่คืร้	และบุคืลากร	ในโรงเรียนมารียอ์่นุสรณ์	ก็ไดี�มีการพัฒนาเคืรื�อ่งมือ่	ทั่�งสื�อ่และนวััต่กรรม	ว่ัธีการสอ่น	ให�มีประส่ท่ธ่ภาพ

อ่ย้เ่สมอ่	และตื่�นตั่วัต่ลอ่ดีเวัลา	และมุ่งมั�น	การพัฒนาผู้้�เรียน	ให�เป็นคืนดีี	มีคุืณภาพ	ส่้สังคืมต่่อ่ไปขอ่พระเจั�าอ่วัยพรทุ่กท่่าน

นางสาวสุภารั์ติน์  เหลืืองรั์ตินวิมลื

รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการฝ่ึายว่ัชการ

พิบรอำงผู้้�อำำานวยการฝ่่ายวิชาการพิบรอำงผู้้�อำำานวยการฝ่่ายวิชาการ



8

วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2564

นายกมลื พิลืแสน
ผู้้�ท่รงคืุณวัุฒ่

นายสมบััติิ พิิมพิ์จัันทร์์ 
รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการ	/	ผู้้�แท่นคืร้	

 นายพิีร์ะวัฒน์ เศวติร์พิัชร์์
ผู้้�ท่รงคืุณวัุฒ ่

นางสาวสุภาร์ัติน์ เหลืืงร์ัตินวิมลื 
รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการ	/	ผู้้�แท่นคืร้	

นางนุศร์า ชะปูเสน
ผู้้�ท่รงคืุณวัุฒ่

นางสาวจัำานันท์ ไพิร์งาม
ผู้้�อ่ำานวัยการ	/	เลขานุการ	

บัาทหลืวงสุร์ชัย เจัร์ิญพิงศ์
ผู้้�แท่นผู้้�รับใบอ่นุญาต่	/	ผู้้�จััดีการโรงเรียน

ประธานคืณะกรรมการ

คุณะกรรมการบริหารโรงเร่ยน
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คุณะกรรมการผู้้�บริหารโรงเร่ยนมาร่ย์อำนุสรณ์

ซิสเติอร์์จัำานันท์ ไพิร์งาม
ผู้้�อ่ำานวัยการโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์

 บัาทหลืวงสุร์ชัย เจัร์ิญพิงศ์
ผู้้�จััดีการโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ ซิสเติอร์์นงลืักษณ์ ปร์ะทุมปี

ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่ำานวัยการโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์

พิร์ะสังฆร์าชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิร์ิสุทธิ์
ประมุขสังฆมณฑลนคืรราชสีมา

นางพิิศมัย นพิคุณ
ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่ำานวัยการฝ่ึายอ่ภ่บาล

และแพร่ธรรม

นางธัญญลืักษณ์ แก้วอำาไพิ
หัวัหน�าฝ่ึายปฐมวััย

นางสาวสุภารั์ติน์ เหลืืองรั์ตินวิมลื
รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการฝ่ึายว่ัชาการ

นายจัติุพิลื อ่อนสีทัน
ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่ำานวัยการฝ่ึายบร่หารงานทั่�วัไป

นายสมบััติิ พิิมพิ์จัันทร์์
รอ่งผู้้�อ่ำานวัยการฝ่ึายพัฒนาคุืณภาพ

การศึึกษาและบุคืลากร

นางปิยะนุช สังข์ทองหลืาง
ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่ำานวัยการฝ่ึายธุรการการเง่น

นางภร์ิติพิร์ นวลืเท่า
ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่ำานวัยการฝ่ึายก่จัการนักเรียน
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นางสาวชร์ินร์ัติน์ นวะสิมัยนาม
คืร้ผู้้�สอ่นระดีับปฐมวััย

นายฐาปนัจั ขีร์ัมย์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�

ภาษาไท่ย

นางสาวกร์ร์ณิกา ศิร์ิเมฆา
คืร้ผู้้�สอ่นระดีับปฐมวััย

นางสาวติร์ีร์ัติน์ ปร์ะทุมติร์ี
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�

คืณ่ต่ศึาสต่ร์

นางสาวชัญญานุช เกิดผลื
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาไท่ย

นางสาวพิจันา ศร์ีกร์ะทุ่ม
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�

คืณ่ต่ศึาสต่ร์

นายสมบัติิ พิิมพิ์จันที่ร์

ได้รั์บัร์างวัลืผู้บัริ์หาร์แลืะครู์โร์งเรี์ยนเอกชนดีเด่น

มาลัยเก่ยรติิยศ ประจำาปี 2564

ได�รับรางวัล “ผู้้�บริหารและคุร้โรงเร่ยนเอำกชนด่เด่น”
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นางจัีร์ะวร์ร์ณ เดชสันเทียะ
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สุขศึึกษา

และพลศึึกษา

นางสาวดวงพิร์ พิร์สาร์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สังคืมศึึกษา

ศึาสนาและวััฒนธรรม

นางสาวปวีณา สาร์ะถี
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์

และเท่คืโนโลยี

นางสาวสุมิติร์า ปลืื้มกมลื
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สุขศึึกษา

และพลศึึกษา

นางสาวอภิญญา วิชัยร์ัมย์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สังคืมศึึกษา

ศึาสนาและวััฒนธรรม

นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์

และเท่คืโนโลยี

นายโยธิน เกิดสมบัูร์ณ์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สังคืมศึึกษา

ศึาสนาและวััฒนธรรม

นายสุพิจัน์ มูลืร์ังษี
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์

และเท่คืโนโลยี

นางสาวดวงติา อร์ุณร์ัมย์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์

และเท่คืโนโลยี

มาลัยเก่ยรติิยศ ประจำาปี 2564

ได�รับรางวัล “ผู้้�บริหารและคุร้โรงเร่ยนเอำกชนด่เด่น”
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นายสาโร์จัน์ บูัชารั์มย์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�

ภาษาต่่างประเท่ศึ

นายกฤติภาส ฉะพิร์ร์ณรั์งษี
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ศ่ึลปะ

นางสาวชณุติพิร์ เกตุิเพิชร์
บุคืลากรท่างการศึึกษาดีีเด่ีน

นายเทพิติรี์ชา ศรี์คุณ
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�การงานอ่าชีพ

นางเยาวมาลืย์ บุัญผาง
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�

ภาษาต่่างประเท่ศึ

นายกวีพิงษ์ พิลืเสพิ
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ศ่ึลปะ

มาลัยเก่ยรติิยศ ประจำาปี 2564

ได�รับรางวัล “ผู้้�บริหารและคุร้โรงเร่ยนเอำกชนด่เด่น”
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นางสาวกัลืยา ม่ังค่ัง
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาไท่ย

นางสาวจุัฑารั์ติน์ ใจัเพีิยร์
คืร้ผู้้�สอ่นระดัีบปฐมวััย

นางสาววชิร์าพิร์ร์ณ ร์ะติาภร์ณ์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�คืณ่ต่ศึาสต่ร์

นางสาวอร์ทัย สาทิพิจัันทร์์
คืร้ผู้้�สอ่นระดัีบปฐมวััย

นางวัชร์าภร์ณ์ เยอะปร์ะโคน
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาไท่ย

นางสุรี์ย์รั์กษ์ ปล้ืืมกมลื
คืร้ผู้้�สอ่นระดัีบปฐมวััย

นายจัตุิพิลื อ่อนสีทัน
ไดี�รับรางวััลผู้้�บร่หารและคืร้โรงเรียนเอ่กชนดีีเด่ีน

นางธัญญลัืกษณ์ แก้วอำาไพิ
ไดี�รับรางวััลผู้้�บร่หารและคืร้โรงเรียนเอ่กชนดีีเด่ีน

มาลัยเก่ยรติิยศ ประจำาปี 2565

ได�รับรางวัล “ผู้้�บริหารและคุร้โรงเร่ยนเอำกชนด่เด่น”
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นายวิรั์ช หมวดปร์ะโคน
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สุขศึึกษา

และพลศึึกษา

นางสุชาดา ปร์ะโมทะโก
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สังคืมศึึกษา

ศึาสนาและวััฒนธรรม

นางสาวธัญจิัร์า ทองเรื์อง
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์

และเท่คืโนโลยี

นางสาววันทนา แผ้วพิลืสง
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สุขศึึกษา

และพลศึึกษา

นางสาวยุภาพิร์ บุัญโสม
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สังคืมศึึกษา

ศึาสนาและวััฒนธรรม

นางสาวจัร์ร์ยา คนชุม
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์

และเท่คืโนโลยี

นางสาวรั์ศมี ทิร์อดรั์มย์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�สังคืมศึึกษา

ศึาสนาและวััฒนธรรม

นายกิติติิศักด์ิ ศร์จัันทร์์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์

และเท่คืโนโลยี

นางสาวสุภาภร์ณ์ แก้วน้อย
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�คืณ่ต่ศึาสต่ร์

มาลัยเก่ยรติิยศ ประจำาปี 2565

ได�รับรางวัล “ผู้้�บริหารและคุร้โรงเร่ยนเอำกชนด่เด่น”
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นางสาวปาร์วี ชมโคกกร์วด
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�

ภาษาต่่างประเท่ศึ

นายสิริ์ชัย คำาพิิสมัย
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ศ่ึลปะ

นางสาวสมาพิร์ วาปีกัง
บุคืลากรท่างการศึึกษาดีีเด่ีน

นายสิร์ภพิ วาปีโส
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�การงานอ่าชีพ

นางสาวจิัติร์ลืดา โสนะชัย
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�

ภาษาต่่างประเท่ศึ

นายตัิณติิกร์ สุขศรี์
คืร้ผู้้�สอ่นกลุ่มสาระการเรียนร้�ศ่ึลปะ

มาลัยเก่ยรติิยศ ประจำาปี 2565

ได�รับรางวัล “ผู้้�บริหารและคุร้โรงเร่ยนเอำกชนด่เด่น”
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	 เมื�อ่ย�อ่นรำาลึกถึงคืวัามหลัง	การก�าวัย่างส่้ชีว่ัต่ขอ่งการเป็นผู้้�ให�ในรั�วัมารียอ์่นุสรณ์แห่งนี�	จัากปีพุท่ธศัึกราช	2530	

กระทั่�งถึงวัันนี�	นับเป็นเวัลา	34	ปี	6	เดืีอ่น	29	วััน	ข�าพเจั�าเอ่ง	ผู้้�หญ่งเอ่วับางร่างน�อ่ย	ตั่ดีส่นใจัเด็ีดีเดีี�ยวัและเด่ีนหน�าส่้รั�วั

ฟ้้าขาวัท่ี�มีพระแม่มารีย์เป็นพระอ่งคื์อุ่ปถัมภ์	แม�วั่าพื�นท่ี�ขอ่งโรงเรียนจัะกวั�างใหญ่	แต่่สัมผัู้สแรก	ข�าพเจั�าร้�สึกอ่บอุ่่นใจั

ในโรงเรียนมีผู้้�บร่หารที่�เต็่มเปี�ยมไปดี�วัยคืวัามรักเมต่ต่า	 มีเพื�อ่นคืร้ที่�แสนดีีมีจ่ัต่ว่ัญญาณขอ่งคืวัามเป็นคืร้	 พร�อ่มเสียสละ

กายใจัให�กับผู้้�เรียน	มีล้กศ่ึษย์ที่�น่ารัก	มุ่งมั�น	ตั่�งใจั	หมั�นศึึกษาหาคืวัามร้�	และเคืารพเชื�อ่ฟั้งคืร้อ่ย้่เสมอ่	ต่ลอ่ดีระยะเวัลาที่�

ข�าพเจั�าไดี�เป็นส่วันหนึ�งขอ่งการพัฒนาในภารก่จัแห่งรักที่�นี�	ผู้้�บร่หารไดี�ให�โอ่กาสและเปิดีเวัที่ให�ข�าพเจั�าไดี�แสดีงศัึกยภาพ

ในการปฏ่ิบัต่่หน�าที่�ขอ่งคืร้ที่�ดีี	ข�าพเจั�าไดี�สัมผัู้สว่ัา	บ�านมารีย์อ่นุสรณ์แห่งนี�	ซึึ่�งถือ่ว่ัาเป็นบ�านหลังที่�สอ่งขอ่งข�าพเจั�า	เป็น

บ�านที่�เต็่มเปี�ยมไปดี�วัยคืวัามรัก	คืวัามอ่บอุ่่นนับเป็นแรงเสร่มเต่่มพลังให�ข�าพเจั�าไดี�มุ่งมั�น	ตั่�งใจัใช�ศึกัยภาพที่�มอี่ย้เ่พื�อ่คืวัาม

สำาเร็จัขอ่งทุ่กภารก่จัที่�ไดี�รับมอ่บหมาย	

	 ขอ่กราบขอ่บพระคุืณคืณะผู้้�บร่หารโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	ที่�ท่่านสอ่นให�ข�าพเจั�าไดี�ร้�จัักต่นเอ่งมากขึ�น	เสร่มพลัง

ให�ข�าพเจั�าไดี�ลุกขึ�นและก�าวัต่่อ่ไปอ่ย่างมีคุืณค่ืา	และที่�สำาคัืญเปิดีโอ่กาสให�ข�าพเจั�าไดี�ร้�จัักและสัมผัู้สกับคืวัามรัก	เป็นแบบ

อ่ย่างให�ข�าพเจั�าไดี�แบ่งปันคืวัามสุขให�แก่คืนรอ่บข�าง	ซึึ่�งส่�งเหล่านี�ดีลบันดีาลให�ข�าพเจั�ามีคืวัามสุขย่�งนานวัันย่�งมากขึ�น	

	 มาวัันนี�	ถึงเวัลาแล�วัที่�ข�าพเจั�า	จัะต่�อ่งส่งต่่อ่ภารก่จัแห่งรัก	และการเป็นผู้้�ให�นี�แก่คืร้รุ่นต่่อ่ไป	ข�าพเจั�าจึังขอ่กราบ

ลาคืณะผู้้�บร่หาร	เพื�อ่นคืร้	พ่อ่แม่ผู้้�ปกคืรอ่ง	และทุ่กคืนที่�เข�ามาในชีว่ัต่	โดียเฉพาะล้กศ่ึษย์รุ่นแล�วัรุ่นเล่า	ที่�มีส่วันร่วัมท่ำาให�

ข�าพเจั�ามีอ่าชีพจันวัันเกษียณอ่ายุการท่ำางาน	ข�าพเจั�าขอ่ตั่�งปณ่ธาน	“จัะจังรักภักดีีต่่อ่ชาต่่	ศึาสนา	พระมหากษัต่ร่ย์”	และ

ดี�วัยคืวัามสำานึกในบุญคุืณ “จัากใจัครู์สู่บ้ัานหลัืงน้ีท่ีมีแต่ิความสุข ให้ชีวิติ ไม่คิดลืืมเลืือน”   
 

 อันคุณครู์คำาน้ีมีความหมาย  ท่ีหลืากหลืายคำาพูิดจัะกล่ืาวถึง

 คือผู้ให้ทรั์พิย์วิชาน่าคำานึง  คือผู้ซ่ึงอบัร์มให้ทำาดี

 อีกครู์น้ีเหมือนพ่ิอแม่คนท่ีสอง  ครู์จึังต้ิองอดทนต่ิอหน้าท่ี 

 เพีิยร์ส่ังสอนเป็นแม่พิิมพ์ิศิษย์มากมี  เรื์อจ้ัางน้ีนำา้ใจังามนามว่าครู์

ดี�วัยรักและกตั่ญญู้

นางพิิศมัย นพิคุณ

จากใจคุร้

ส้่บ�านหลังน่�ที่่�ม่แติ่คุวามสุข

ให�ช่วิติ ไม่คุิดลืมเลือำน
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 ในชีวิติความเป็นครู์ ส่ิงท่ีภาคภูมิใจัมากท่ีสุดคือ การ์ท่ีได้สอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง ได้เห็นลูืกศิษย์

ปร์ะสบัผลืสำาเร็์จัด้านการ์ศึกษา การ์ปร์ะกอบัอาชีพิท่ีสุจัริ์ติ แลืะมีความม่ันคงในชีวิติ

	 ต่ลอ่ดีระยะเวัลากว่ัา	37	ปี	ที่�ปฏ่ิบัต่่หน�าที่�อ่ยา่งทุ่่มเท่และเสียสละม่ไดี�หวัังอ่ะไรไปมากว่ัาคืวัามสุขใจั	อ่่�มใจัที่�เห็น

ผู้ลงานขอ่งเราผู้ล่ดีอ่กอ่อ่กผู้ลเป็นต่�นที่�สวัยงามและเจัร่ญเต่่บโต่เป็นต่�นไม�ใหญ่ให�ร่มเงา	 ต่ลอ่ดีระยะเวัลาในการท่ำางานที่�

โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์แห่งนี�	ข�าพเจั�าร้�สึกว่ัาเวัลาไดี�ผู่้านไปเร็วัมาก	ข�าพเจั�าสัมผัู้สไดี�ถึงคืวัามสุข	คืวัามอ่บอุ่่นจัากที่�นี�เปรียบเสมือ่น

บ�านหลังท่ี�สอ่ง	ตั่�งแต่่วัันแรกท่ี�ข�าพเจั�าไดี�เข�ามาท่ำางานจันถึงวัันสุดีท่�ายท่ี�ข�าพเจั�าจัากลา	ต่�อ่งบอ่กวั่าเป็นคืวัามโชคืดีี

ขอ่งข�าพเจั�าที่�ไดี�มีโอ่กาสไดี�ท่ำางานร่วัมกับผู้้�บร่หาร	คืณะคืร้	 และบุคืลากร	 ที่�มีคืวัามรกั	 คืวัามผู้้กพันกันเหมือ่นพี�น�อ่ง	ท่ำาให�

ข�าพเจั�าไดี�รับส่�งดีี	ๆ	เข�ามาในชีว่ัต่มากมายหลายอ่ย่าง	ที่�ไดี�จัากประสบการณ์ในการท่ำางาน	การท่ำางานอ่าจัจัะมีอุ่ปสรรคืบ�าง	

แต่่ดี�วัยคืวัามรกัและคืวัามสามคัืคีืขอ่งผู้้�ร่วัมงานทุ่กคืน	ท่ำาให�สามารถฟั้นฝ่ึาอุ่ปสรรคืไดี�	 และไดี�พัฒนาต่นเอ่ง	 พัฒนาสถาบัน

แห่งนี�ไปดี�วัยกัน

	 สุดีท่�ายนี�ขอ่ขอ่บคืุณโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	ผู้้�บร่หาร	คืณะคืร้	และบุคืลากรทุ่กท่่านท่ี�เคืยร่วัมงานกันมา	และ

ให�โอ่กาสดีี	ๆ 	แก่ข�าพเจั�า	ข�าพเจั�าจัะไม่มีวัันลืมสถานที่�แห่งนี�ในชีว่ัต่ขอ่งข�าพเจั�า	ข�าพเจั�าขอ่พระแม่มารียไ์ดี�อ่วัยพรแด่ีทุ่กท่่าน

 

ด้วยความรั์กแลืะผูกพัินจัากใจั

คุณครู์เมทินี ร์าชวงศ์

คืร้ประจัำาชั�นประถมศึึกษาปีที่�	2/1

วันวานที่่�พิากเพิ่ยร

  ส้่วันเกษ่ยณที่่�ภาคุภ้มิ
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“เร์าจัะเก็บับ้ัานหลัืงน้ีไว้ในความทร์งจัำา......ติลือดกาลื”

จัากภาคกลืางสู่ภาคอีสาน

	 ต่ลอ่ดีระยะเวัลากว่ัา	37	ปี	เร่�มจัากปี	2528	ที่�ปฏ่ิบัต่่หน�าที่�ที่�โรงเรียนมารียอ์่นุสรณ์	ด่ีฉันไดี�ทุ่่มเท่เสียสละเเรงกาย	

เเรงใจั	ม่ไดี�หวัังอ่ะไรไปมากกวัา่	คืวัามสขุใจัอ่่�มใจั	ที่�ไดี�เห็นผู้ลงานรุ่นแล�วัรุ่นเล่าขอ่งเรา	ที่�ผู้ล่ดีอ่กอ่อ่กผู้ล	ให�ล้กศ่ึษยไ์ดี�เจัร่ญ

ก�าวัหน�า	เต่่บโต่ดัีงที่�ตั่�งใจั

	 เป็นผู้ลงานที่�ท่ำาดี�วัยหยาดีเหงื�อ่	หนึ�งสมอ่งสอ่งมือ่ที่�ทุ่่มเท่	แต่่ก็ภาคืภ้ม่ใจั	เพราะบ�านหลังที่�2	ที่�เราอ่ย้่นี�	ให�ที่�ก่น

ที่�ท่ำางาน	ให�คืรอ่บคืรัวัเรามีก่นมีใช�	มาโดียต่ลอ่ดี

	 มีล้กศ่ึษย์หลายคืนบอ่กว่ัา	สอ่นตั่�งแต่่รุ่นคุืณพ่อ่คุืณแม่	จันมาถึงรุ่นล้ก	บางคืนเอ่าล้กมาเข�าเรียน	เจัอ่หน�าบอ่กให�

ล้กสวััสดีี	คืร้คุืณย่า	คืร้คุืณยาย	คืร้ไดี�แต่่ย่�มสุขใจั	และภ้ม่ใจัในบ�านหลังนี�มาก

 กร์ะดานว่าสอน เขียนให้เรี์ยนรู้์ 

 จัากคุณครู์ส่งไปให้ศึกษา

 ส่ังสอนศิษย์ให้เรี์ยนรู้์สู่วิชา 

 ภายภาคหน้าเติิบัใหญ่ให้ม่ันคง 

 มือเป้�อนชอล์ืกบัอกเรี์ยนให้เขียนอ่าน 

 สร้์างสร์ร์ค์ผ่านความรู้์มอบัติอบัความหวัง

 เพีิยงศิษย์ได้จัำาเริ์ญเดินจัริ์งจััง 

 สู่ฝากฝ่�งครู์เรื์อจ้ัาง ช่างเปร์มปรี์ด์ิ

ดี�วัยรักและผู้้กพัน

คุณครู์สุรั์ชวดี พิิริ์ยะติร์ะกูลื (ตุิ�กติา)

คุวามในใจจาก...

คุุณคุร้สุรัสวด่ พิิริยะติระก้ล 

คุร้ประจำาชั�นประถมศึกษาปีที่่� 1/1



19วารสารวารสาร  มารีย์อนุสรณ์ มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2564ประจำาปีการศึกษา 2564

	 โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	เปรียบเสมือ่นบ�านหลังที่�สอ่งขอ่งข�าพเจั�า	 เร่�มตั่�งแต่่ไดี�ก�าวัส่้รั�วั	 ฟ้้า-ขาวั	บนเส�นท่างขอ่ง

การเป็นคืร้	 เป็นคืวัามภาคืภ้ม่ใจัอ่ย่างย่�ง	 ที่�ไดี�เป็นส่วันหนึ�งขอ่งโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	 และรำาลึกเสมอ่ว่ัาที่�แห่งนี�	 ไดี�มอ่บ

ประสบการณ์ดีีๆ	ต่่างๆ	มากมาย	ให�แก่ข�าพเจั�า	ท่ำาให�ประสบผู้ลสำาเร็จัในหน�าที่�การงาน	สนับสนุนในการพัฒนาต่นเอ่งทุ่กดี�าน	

เพื�อ่ให�ข�าพเจั�าไดี�เป็นคืร้ท่ี�ดีี	มีคืวัามสามารถ	และมีศัึกยภาพ	สำาหรับการไดี�	หล่อ่หลอ่มนักเรียน	มารีย์อ่นุสรณ์	จัากรุ่น

แล�วัรุ่นเล่า	 ที่�ผู้ล่ดีอ่กอ่อ่กผู้ลไป	ไม่มีอ่ะไรจัะดีีใจัเท่่ากับ	เมื�อ่ไดี�เห็นศ่ึษย์ไดี�ดีีมีคืวัามเจัร่ญ	ก�าวัหน�า	 เต่่บโต่	และเป็นคืนดีี

ขอ่งสังคืม

	 ต่ลอ่ดีระยะเวัลากว่ัา	40	ปี	ข�าพเจั�ามีคืวัามภาคืภ้ม่ใจั	และรักโรงเรียนแห่งนี�มาก	มีคืวัามสุขที่�ไดี�มาท่ำางาน	ขอ่ขอ่บคุืณ

คุืณพ่อ่	 ซ่ึ่สเต่อ่ร์	 ที่�ให�โอ่กาสไดี�ท่ำางานที่�ต่นเอ่งรัก	 และศึรัท่ธา	 คือ่ยสนับสนุนให�คืำาปรึกษาและกำาลังใจัเสมอ่มา	 ขอ่บคุืณ

เพื�อ่นคืร้	ที่�นา่รักทุ่กท่่านสำาหรับม่ต่รภาพที่�ดีี	ที่�เป็นพลังและกำาลังใจั	ให�ข�าพเจั�าประสบคืวัามสำาเร็จั	ในหน�าที่�การงานจันถึง

ทุ่กวัันนี�	ขอ่พรแม่พระ	และส่�งศัึกด่ี�ส่ท่ธ่�ทั่�งหลาย	ช่วัยดีลบันดีาลให�โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	มีชื�อ่เสียงในการพัฒนานักเรียน	

ให�มีประส่ท่ธ่ภาพเป็นคืนดีี	อ่ย้่ค่้ืชาวัจัังหวััดีบุรีรัมย์	ต่ราบนานเท่่านาน	

นางสาวสุภารั์ติน์ เหลืืองรั์ตินวิมลื 

คุร้ไม่ใช่อำาช่พิที่่�ด่ที่่�สุด 

 แติ่...ทีุ่กอำาช่พิได�ด่เพิราะคุร้
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	 ดี�วัยรักและผู้้กพัน	กับโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์เหมือ่นบ�านขอ่งต่นเอ่ง	ท่ี�นี�เป็นคืรอ่บคืรัวัท่ี�อ่บอุ่่น	จัากคืรอ่บคืรัวั	

เล็กๆ	จันปัจัจุับันกลายเป็นคืรอ่บคืรัวัใหญ่	ก็ยงัมีคืวัามสุขและคืวัามอ่บอุ่่นเหมือ่นเด่ีม	ข�าพเจั�ามีคืวัามภ้ม่ใจัที่�ไดี�ส่งนักเรียน

รุ่นแล�วัรุ่นเล่า	ให�เขาไดี�ประสบผู้ลสำาเร็จัในชีว่ัต่	ชีว่ัต่คืร้ก็เหมือ่นเรือ่จั�าง	ส่งเด็ีกทุ่กคืนให�ถึงฝัึ�งฝัึน	ไม่ว่ัาจัะเป็นเด็ีกเก่ง	หรือ่

ไม่เก่ง	เห็นเขาประสบผู้ลสำาเร็จั	เราก็มีคืวัามสุขแล�วั

	 ขอ่ขอ่บพระคืุณ	พระแม่มารีย์	อ่งคื์อุ่ปถัมภ์	โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์แห่งนี�	และขอ่ขอ่บพระคืุณ	คืณะคืุณพ่อ่	

คืณะซ่ึ่สเต่อ่ร์	ทุ่กรุ่น	ท่ี�ให�ทุ่กส่�งทุ่กอ่ย่าง	ตั่�งแต่่ชีว่ัต่ท่ี�ยังไม่ไดี�แต่่งงาน	จันถึงปัจัจัุบันมีคื้่ชีว่ัต่ท่ี�ดีี	มีล้กท่ี�ดีี	เพราะโรงเรียน

มารีย์อ่นุสรณ์แห่งนี�ค่ืะ

ขอขอบัพิร์ะคุณมากคะ

นางดวงจัันทร์์ ชุบัรั์มย์

40 ปีแห่งคุวามที่รงจำา
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	 จัากเหนือ่	ส่้อี่สาน	เป็นระยะเวัลาเกือ่บ	30	ปี	ในชีว่ัต่คืวัามเป็นคืร้	ข�าพเจั�าภาคืภ้ม่ใจั	มากที่�สุดี	คืือ่การให�	การ

ถ่ายท่อ่ดีคืวัามร้�	 ให�กับล้กๆ	 ในแต่่ละรุ่น	 แต่่ละปี	 ตั่�งแต่่ปี	 2534	 จันถึงปัจัจุับัน	 มุ่งสอ่นให�	 ล้กๆ	 ทุ่กคืน	 ตั่�งใจัศึึกษาเล่า

เรียน	สอ่นให�เป็นคืนดีี	มีคุืณธรรม	มาโดียต่ลอ่ดี

	 ในช่วังเวัลาเกือ่บสามส่บปี	ที่�ข�าพเจั�า	ไดี�ปฏ่ิบัต่่หน�าที่�	อ่ย้่ที่�โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์แห่งนี�	ข�าพเจั�า	ไดี�ปฏ่ิบัต่่หน�าที่�

อ่ย่างทุ่่มเท่	เสียสละ	โดียม่ไดี�หวัังอ่ะไรไปมากกว่ัา	คืวัามสำาเร็จัขอ่งล้กๆ	ในแต่่ละรุ่นที่�จับมา	มีการมีงานท่ำาที่�ดีี	ประกอ่บ

อ่าชีพ	ดี�วัยคืวัามสุจัร่ต่ทุ่กคืน

	 สุดีท่�าย	ข�าพเจั�า	ขอ่ขอ่บพระคืุณ	ท่่านผู้้�บร่หาร	คืณะคืร้	บุคืลากร	พี�ๆ	น�อ่งๆ	ทุ่กคืน	ในโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	

ที่�เคืยร่วัมงานกันมา	 ให�โอ่กาสที่�ดีี	 แก่ข�าพเจั�า	 มาดี�วัยดีีโดียต่ลอ่ดี	 ข�าพเจั�าขอ่พระแม่มารีย์ไดี�อ่วัยพรแด่ีทุ่กท่่าน	 จังมีแต่่

คืวัามสุขคืวัามเจัร่ญ	

ด้วยรั์กแลืะผูกพัินจัากใจั

นางภร์ภัทร์ แก่งสันเทียะ

ด�วยรักและผู้้กพิัน...จากใจ
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	 จัากปี	พ.ศึ.	2539	นับเป็นเวัลา	25	ปี	ที่�ข�าพเจั�าไดี�เป็นผู้้�ร่วัมงาน	ในรั�วัฟ้้า-ขาวัแห่งนี�	มีพระแม่มารีย์เป็นอ่งคื์อุ่ปถัมภ์

ขอ่งโรงเรยีน	ข�าพเจั�าร้�สกึอ่บอุ่น่ใจัท่ี�ไดี�มโีอ่กาสสมัผัู้สกับคืวัามย่�งใหญข่อ่งโรงเรยีนมารยีอ์่นสุรณ	์ที่�มีคืวัามพร�อ่มสมบ้รณ์

แบบในทุ่กๆดี�าน

	 นับเป็นเวัลาที่�ผู่้านไปอ่ย่างรวัดีเร็วัในการปฏ่ิบัต่่หน�าที่�คืร้ที่�ดีี	 ต่ลอ่ดีเวัลาแห่งการท่ำางาน	 ข�าพเจั�าไดี�พบกับผู้้�คืน

มากมาย	มีผู้้�บร่หารที่�มีเมต่ต่า	มีเพื�อ่นคืร้ที่�น่ารัก	มีนักเรียนที่�ดีี	มีระเบียบว่ันัย	ใฝ่ึเรียนร้�	ท่ำาให�ข�าพเจั�าร้�สึกเสมอ่ว่ัา	ที่�นี�คืือ่

บ�านหลังที่�สอ่ง	ที่�ให�ทั่�งคืวัามรักและคืวัามอ่บอุ่่นเหมือ่นคืรอ่บคืรัวัเดีียวักัน

	 ข�าพเจั�าขอ่กราบขอ่บพระคืุณผู้้�บร่หารทุ่กๆ	ท่่าน	เพื�อ่นคืร้	และนักเรียนทุ่กคืน	ต่ลอ่ดีจันผู้้�ปกคืรอ่งทุ่กท่่าน	

ท่ี�ไดี�มอ่บคืวัามสุข	คืวัามไวั�วัางใจั	ในการปฏ่ิบัต่่หน�าท่ี�	จันข�าพเจั�าไดี�มีโอ่กาสร่วัมงานในโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์จันถึงวัันนี�	

 หลืายปีท่ีส่ังสอน  ทำาแน่นอนไม่เหลืวไหลื

ภาร์ะงานการ์ใด  ท้ังเล็ืกใหญ่ไม่ร์ะอา

 เกษียณเป็นเคร่ื์องหมาย  งามเฉิดฉายแน่หนักหนา

ครู์ดีมีวิชา  อีกสูงค่าคุณธร์ร์ม 

 ใฝ่ฝ่นให้ศิษย์ดี  รั์กศักด์ิศรี์ดีเลิืศลืำา้

ทุกส่ิงท่ีจัำานร์ร์จ์ั  ต้ิองคัดสร์ร์เป็นส่ิงดี

  พิร์ใดท่ีลืำา้เลิืศ  ส่ิงปร์ะเสริ์ฐเสริ์มร์าศี

ดลืให้ได้อยู่ดี  สุขม่ังมีนิรั์นดร์

ด้วยรั์กแลืะผูกพัิน

คุณครู์อุไร์วร์ร์ณ ธนูศร์

หัวัหน�ากลุ่มสาระการงานอ่าชีพ	และคืร้ประจัำาชั�น	ป.	5/5

ด�วยรักจากใจ...

 คุร้วัยเกษ่ยณ
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	 เมื�อ่วัันที่�	12	พฤษภาคืม	พ.ศึ.	2545	ข�าพเจั�าไดี�เข�ามาท่ำางาน	เป็นคืร้ผู้้�สอ่น	ในโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	ขอ่กราบ

ขอ่บพระคุืณ	คุืณพ่อ่สุข	ศึรจัันท่ร์	ที่�ไดี�ให�โอ่กาส	และไวั�วัางใจัในการปฏ่ิบัต่่หน�าที่�	ท่่านไดี�มอ่บหมายให�เป็นคืร้ประจัำาชั�น	

ระดัีบอ่นุบาล	ปีที่�	2/1	

	 ขอ่กราบขอ่บพระคุืณคุืณพ่อ่สมชัย	พงษ์ศ่ึร่พัฒน์	ไดี�มอ่บหมายให�ปฏ่ิบัต่่หน�าที่�	เป็นคืร้ประจัำาชั�นอ่นุบาลปีที่�	3/1	

และเป็นหัวัหน�าฝ่ึายอ่นุบาล	ขณะนั�น	มีนักเรียนอ่นุบาลทั่�งหมดี	จัำานวัน	994	คืน	ท่่านไดี�เป็นแบบอ่ย่างที่�ดีี	ในการดีำาเน่น

ชีว่ัต่	มีคืวัามเข�าใจัชีว่ัต่	พื�นฐานขอ่งการเปน็มนุษย	์ท่่านไดี�พยายามสง่เสร่ม	สนับสนุนให�คืร้	มีคืวัามร้�	เพื�อ่จัะไดี�นำามาพฒันา

ตั่วัเอ่ง	และพัฒนาการจััดีการเรียน	การสอ่น	ขอ่งคืร้อ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง	และท่่านไดี�ส่งเสร่มการศึึกษา	ต่่อ่ปร่ญญาโท่จันสำาเร็จั	

แต่่ดี�วัยภาวัะว่ักฤต่่	ท่างสถาบัน	ท่ำาให�เก่ดีคืวัามล่าช�า

	 ปัจัจุับันข�าพเจั�า	ปฏ่ิบัต่่หน�าที่�เป็นคืร้ประจัำาชั�น	ประถมศึึกษาปีที่�	1/6	(ICEP)	ต่ลอ่ดีระยะเวัลา	20	ปี	ข�าพเจั�า

ปฏ่ิบัต่่หน�าที่�	ดี�วัยคืวัามเอ่าใจัใส่	อ่ดีท่น	พากเพียร	เพื�อ่พัฒนาล้กศ่ึษย์	ให�เป็นคืนดีี	มีคืวัามร้�	และอ่ย่้ในสังคืมอ่ย่างมีคืวัามสุข

	 ขอ่กราบขอ่บพระคืุณคืุณพ่อ่สุรชัย	เจัร่ญพงศึ์	ผู้้�จััดีการโรงเรียน	และซ่ึ่สเต่อ่ร์	จัำานันท่์	ไพรงาม	ท่ี�ให�โอ่กาส

อั่นมีค่ืาในการศึึกษาจันสำาเร็จั	 ขอ่บคุืณ	คืร้บุคืลากร	 ผู้้�ร่วัมงานทุ่กท่่าน	 ที่�ไดี�ให�คืวัามช่วัยเหลือ่ในการท่ำางานในสถาบนัแห่งนี�	

ดี�วัยดีีเสมอ่มา

ด้วยรั์กแลืะผูกพัิน

คุณครู์วิจิัติร์ อาสาสุข

ด�วยรักและผู้้กพิัน...จากใจ
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	ตั่วัแท่นที่มชาต่่ไท่ยคืวั�ารางวััลที่�ไดี�รางวััลเหรียญท่อ่งแดีงประเภท่บุคืคืลและเหรียญเง่นประเภท่ที่ม	การเเข่งขัน	 	

	 ว่ัท่ยาศึาสต่ร์เเละคืณ่ต่ศึาสต่ร์นานาชาต่่กับโคืรงการ	ASMOPSS	คืรั�งที่�	11	เมื�อ่วัันที่�	30	มกราคืม	2565	โดียมีตั่วัเเท่น

	 จัากประเท่ศึไท่ย	อ่่นโดีนีเซีึ่ย	ฟิ้ล่ปปินส์	มาเลเซีึ่ยเเละเวีัยดีนามเข�าร่วัมการเเข่งขัน

 ไดี�รับรางวััลการเเข่งขันว่ัท่ยาศึาสต่ร์เเละคืณ่ต่ศึาสต่ร์นานาชาต่่กับโคืรงการ	ASMOPSS	คืรั�งที่�	11	ระดัีบประเท่ศึ	

	 เหรียญเง่น	คืณ่ต่ศึาสต่ร์	ASMOPSS	THAILAND	2021

 ไดี�รับรางวััลเหรียญเง่น	ว่ัท่ยาศึาสต่ร์	ASMOPSS	THAILAND	2021

	 ระดัีบชั�นประถมศึึกษาปีที่�	4-6

	ไดี�รับรางวััลเหรียญเง่น	ในการสอ่บแข่งขัน	Thailand	Preliminary	Round

ลููกมารีีย์์เลู่�องลู่อ รีะบื่อนาม

เด็็กชาย์ธนกฤต ขติฌานังเด็็กชาย์ธนกฤต ขติฌานัง  
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 ไดี�รับรางวััลเหรียญท่อ่ง	คืณ่ต่ศึาสต่ร์	ASMOPSS	THAILAND		

	 2021	ระดัีบชั�นประถมศึึกษาปีที่�	4-6

 ไดี�รับรางวััลคืะแนนส้งสุดี	ลำาดัีบที่�	7	ไดี�รับเกียรต่่บัต่รและ	 	

	 ทุ่นการศึึกษา	ในการแข่งขันท่ดีสอ่บคืวัามร้�ท่างว่ัท่ยาศึาสต่ร์	–		

	 คืณ่ต่ศึาสต่ร์	ระดัีบประถมศึึกษา	

เด็กชายบุัญญ์มังกร์ ตัินยศ 

ที่�ผู่้านการคัืดีเลือ่กเป็นตั่วัแท่นจัังหวััดี	

เข�าแข่งขันขันสอ่บวััดีทั่กษะว่ัชาการระดัีบประเท่ศึ

เด็็กชาย์จีีรีาวััฒน์ รี่�งอรี�ามศิิลูป์์เด็็กชาย์จีีรีาวััฒน์ รี่�งอรี�ามศิิลูป์์

เด็็กชาย์บื่ญญ์มังกรี ตันย์ศิเด็็กชาย์บื่ญญ์มังกรี ตันย์ศิ

ลููกมารีีย์์เลู่�องลู่อ รีะบื่อนาม
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1. เด็กชายณัฏฐ์ กาญจันการุ์ณ		 ไดี�รับรางวััลเหรียญเง่น	ว่ัชาคืณ่ต่ศึาสต่ร์	ชั�นประถมศึึกษาปีที่�	3

2. เด็กหญิงณิชชาวีณ์ พีิร์ธร์ร์มวัฒน์  ไดี�รับรางวััลเหรียญเง่น	ว่ัชาคืณ่ต่ศึาสต่ร์	ชั�นประถมศึึกษาปีที่�	3

3. เด็กหญิงณิชนันทน์ เจัริ์ญวานิชย์  ไดี�รับรางวััลเหรียญเง่น	ว่ัชาคืณ่ต่ศึาสต่ร์	ชั�นประถมศึึกษาปีที่�	1

4. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา พีิร์ธร์ร์มวัฒน์  ไดี�รับรางวััลเหรียญท่อ่ง	ว่ัชาคืณ่ต่ศึาสต่ร์	ชั�นประถมศึึกษาปีที่�	1	

นักเรีีย์นที่ี�ได็้รีับืรีางวััลูการีแข�งขันนักเรีีย์นที่ี�ได็้รีับืรีางวััลูการีแข�งขัน  ASMO THAI ONLINE 2021ASMO THAI ONLINE 2021

นักเรีีย์นทีี่�มีผลูการีที่ด็สอบืการีศึิกษารีะดั็บืชาติขั�นพ่ื้�นฐาน O-NET ชั�นป์รีะถมศึิกษาปี์ทีี่� 6 นักเรีีย์นทีี่�มีผลูการีที่ด็สอบืการีศึิกษารีะดั็บืชาติขั�นพ่ื้�นฐาน O-NET ชั�นป์รีะถมศึิกษาปี์ทีี่� 6 
ปี์การีศึิกษา 2563 กลู่�มสารีะการีเรีีย์นรู้ีคณิิตศิาสตร์ี 100 คะแนนเต็มปี์การีศึิกษา 2563 กลู่�มสารีะการีเรีีย์นรู้ีคณิิตศิาสตร์ี 100 คะแนนเต็ม

ลููกมารีีย์์เลู่�องลู่อ รีะบื่อนาม
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ลููกมารีีย์์เลู่�องลู่อ รีะบื่อนาม
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ป.	6/1 - - - 30 2 4 - 2 2 - - - - - 5 45

ป.	6/2 -	 - - 21 - 14 - - - - - - - - 4 39

ป.	6/3 - - - 13 - 16 - 1 - - - - - - 8 38

ป.	6/4 - - - 12 - 16 - 3 - - - - - - 9 40  

ป.	6/5 - - - 7 1 6 - 4 - - - - - - 21 39

ป.	6/6 - - - 2 - 17 - 2 - - - - - - 14 35

ป.	6/7 - 1 - 15 - 10 1 - 3 - - - - - 4 34

ป.	6/8 - 6 - 18 - 4 - - 1 - - - - 1 1 32

ป.	6/9 24 - - 19 1 1 - - - - - - - - 45

ร์วม 24 7 - 137 4 88 1 12 6 - - - - 1 66 346

สรุปการศึกษาต่ิอำนักเร่ยนชั�นประถมศึกษาปีท่ี่� 6

ปีการศึกษา 2563

นักเรี์ยนศึกษาต่ิอในร์ะดับัมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการ์ศึกษา 2563

	 1.	 โรงเรียนบุรีรัมย์พ่ท่ยาคืม	จัำานวัน		 168		คืน

	 	 -	ห�อ่ง	SMP		 จัำานวัน		 24		คืน,	

	 	 	 ห�อ่ง	EP		 จัำานวัน		 7		คืน,	

	 	 	 ห�อ่ง	IP	 จัำานวัน		 -		คืน

	 	 -	ห�อ่งปกต่่		 จัำานวัน		 137		คืน

	 2.	 โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์		 จัำานวัน		 88		คืน

	 3.	 โรงเรียนอื่�น	ๆ		 จัำานวัน		 178		คืน
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สรุปการศึกษาต่ิอำนักเร่ยนชั�นมัธิยมศึกษาปีท่ี่� 3

ปีการศึกษา 2563
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ม. 3/1 15 3 - 1 1 1 2 1 - - 4 1 1 3 33

ม. 3/2 18 1 2 - 1 1 3 2 - - - - - 4 32

ม. 3/3 18 - - 1 - - 7 1 3 2 - - - - 32

ม. 3/4 8 - - 1 - - 15 1 - - - - - 4 29

ร์วม 59 4 2 3 2 2 27 5 3 2 4 1 1 11 126

นักเรี์ยนศึกษาต่ิอในร์ะดับัมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการ์ศึกษา 2563

 	 1.	 โรงเรียนบุรีรัมย์พ่ท่ยาคืม	จัำานวัน		 65	 คืน

	 	 -	ห�อ่ง	SMTE		 จัำานวัน	 4	 คืน,	

	 	 	 ห�อ่ง	IEP		 จัำานวัน		 2	 	คืน

		 	 -	ห�อ่งปกต่่		 จัำานวัน		 59		 คืน

		 2.	 ว่ัท่ยาลัยเท่คืน่คืบุรีรัมย์		 จัำานวัน		 27		 คืน

		 3.	 โรงเรียนอื่�นๆ		 จัำานวัน		 34		 คืน
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รีอบืรัี�วัฟ้้าขาวั
ชาวัมารีีย์์
อน่สรีณ์ิ
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	 โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ไดี�เปิดีรับนักเรียนตั่�งแต่่อ่ายุ	2	ขวับขึ�นไป	เพื�อ่เต่รียมเด็ีกให�พร�อ่ม	ให�ชีว่ัต่ในโรงเรียนขอ่ง

เด็ีกเร่�มต่�นขึ�นอ่ย่างราบรื�น	ไร�ปัญหา	และมีคืวัามสุข	การเต่รยีมร่างกายสุขภาพที่�ดีีขอ่งเด็ีก	รับประท่านอ่าหารที่�มีประโยชน์	

ไดี�พัฒนาดี�านร่างกาย	กล�ามเนื�อ่มัดีเล็ก	มัดีใหญ่	ไดี�อ่อ่กกำาลังกาย	ท่ำาให�มีการท่รงตั่วัที่�ดีีให�นอ่นหลับพักผู่้อ่นที่�เพียงพอ่	ฝึึก

ให�เด็ีกร้�จัักช่วัยเหลือ่ต่นเอ่งไดี�	ฝึึกเรื�อ่งคืวัามอ่ดีท่น	ร้�จัักรอ่คือ่ย	ส่งเสร่มทั่กษะการเข�าสังคืม	และการใช�ภาษาในการสื�อ่สาร

ให�เด็ีกมีโอ่กาสในการเล่นและการสร�างทั่ศึนคืต่่ที่�ดีีต่่อ่โรงเรียน

ระดับชั�นเติร่ยมอำนุบาล

น�อำงๆ เติร่ยมอำนุบาล

การจัดประสบการณ์การเร่ยนร้�สำาหรับเด็กปฐมวัย
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การจัดประสบการณ์

	 โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์จััดีการศึึกษาบนพื�นฐานการอ่บรมเลี�ยงด้ีและการส่งเสร่มกระบวันการเรียนร้�ที่�ต่อ่บสนอ่ง

ต่่อ่ธรรมชาต่่และพัฒนาการขอ่งเด็ีกแต่่ละคืน	การเรียนร้�จัากการสัมผัู้สส่�งต่่างๆรอ่บตั่วั	ส่�งแวัดีล�อ่มในชีว่ัต่ประจัำาวัันส่งผู้ล

ให�เก่ดีพัฒนาการท่ี�เป็นรากฐานขอ่งบุคืล่กภาพ	อุ่ปน่สัยและการเจัร่ญเต่่บโต่	ทั่�งดี�านร่างกาย	อ่ารมณ์-จ่ัต่ใจั	สังคืม	และ

สต่่ปัญญาอ่ย่างถ้กต่�อ่งเหมาะสม	ช่วัยให�เดี็กแข็งแรง	เฉลียวัฉลาดี	ค่ืดีเป็น	ท่ำาเป็น	มีคืวัามสุข	พร�อ่มท่ี�จัะพัฒนาต่นเอ่ง

ให�มีศัึกยภาพที่�ส้งสุดีในอ่นาคืต่	โดียจััดีก่จักรรมเสร่มประสบการณ์เรียนร้�ต่ามก่จักรรมหลัก	6	ก่จักรรมที่�หลากหลายและ

เหมาะสมต่ามวััย

กิจกรรมการจัดประสบการณ์ขอำงระดับชั�นอำนุบาล
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กิจกรรมวันไหว�คุร้

	 เด็ีกไดี�แสดีงอ่อ่กและซึึ่มซัึ่บคืวัามอ่่อ่นน�อ่มถ่อ่มต่น	ถึงคืวัามกตั่ญญู้กต่เวัที่ต่่อ่คุืณคืร้	ผู้้�อ่บรมให�คืวัามร้�	คืวัามรัก

และคืวัามเอ่าใจัใส่	เพื�อ่ให�เด็ีกไดี�มีพัฒนาทั่�ง	4	ดี�าน	ไดี�แก่	ดี�านร่างกาย	ดี�านอ่ารมณ์-จ่ัต่ใจั	ดี�านสังคืม	และดี�านสต่่ปัญญา

กิจกรรมวันลอำยกระที่ง

	เป็นก่จักรรมเพื�อ่ปล้กฝัึงให�เด็ีกร้�จัักอ่นุรักษ์ศ่ึลปวััฒนธรรมและร่วัมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่�สำาคัืญ

ขอ่งชุมชนและภ้ม่ใจัในคืวัามเป็นไท่ย

การจัดกิจกรรมขอำงเด็กระดับปฐมวัย
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หน้น�อำยติ่อำติ�านยาเสพิติิด

	 เป็นการเสร่มสร�างภ้ม่คุื�มกันและปล้กจ่ัต่สำานึกขอ่งเด็ีกให�มีคืวัามร้�	คืวัามเข�าใจั	และต่ระหนักถึงพ่ษภัยขอ่งยาเสพต่่ดี

ที่�มีผู้ลต่่อ่ร่างกายสุขภาพอ่นามัย

กิจกรรมเข�าคุ่ายหน้น�อำยคุุณธิรรม

	 เด็ีกไดี�รับการส่งเสร่ม	พัฒนาต่นเอ่งให�มีคุืณธรรม	จัร่ยธรรม	และเพื�อ่ให�เด็ีกมีคืวัามร้�	คืวัามเข�าใจั	ชื�นชมในศ่ึลปะ	

วััฒนธรรม	ประเพณทีี่�ดีีงามขอ่งไท่ย	และท่�อ่งถ่�น	ให�สอ่ดีคืล�อ่งกบัอั่ต่ลักษณ์ขอ่งโรงเรียน	ล้กมารยี	์รักเมต่ต่า	ซืึ่�อ่สัต่ย-์	กตั่ญญู้	

อ่ย้่อ่ย่างพอ่เพียง
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    กิจกรรมที่ัศนศึกษา

 เพื�อ่เป็นการส่งเสร่มพัฒนาการทั่�ง	4	ดี�าน	เด็ีกมีเจัต่คืต่่ที่�ดีีต่่อ่การเรียนร้�และมีคืวัามสามารถในการแสวังหาคืวัามร้�

ไดี�เหมาะสมกับวััย	ส่งเสร่มให�เด็ีกเก่ดีจ่ันต่นาการและคืวัามค่ืดีสร�างสรรค์ื	สนุกสนานเพล่ดีเพล่น	

กิจกรรมนักวิที่ยาศาสติร์น�อำย/เข�าคุ่ายศิลปะ

	 พัฒนาท่างสต่่ปัญญา	กระบวันการท่างว่ัท่ยาศึาสต่ร์ให�เด็ีกแสวังหาคืวัามร้�	 สามารถแก�ปัญหาไดี�ต่ามวััยขอ่งเด็ีก	

และยังส่งเสร่มจ่ันต่นาการ	คืวัามค่ืดีสร�างสรรคื์สนุกสนานเพล่ดีเพล่นในการท่ำาก่จักรรมศ่ึลปะและดีนต่รีเพื�อ่ส่งเสร่ม

ท่างดี�านสุนท่รีย์ให�แก่เด็ีกปฐมวััยอี่กดี�วัย
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กิจกรรมก่ฬาส่อำนุบาลล้กรัก

	 เพื�อ่ให�เด็ีกมีสุขภาพร่างกายที่�แข็งแรง	มีคืวัามร้�กล�าค่ืดีกล�าแสดีงอ่อ่กอ่ย่างสร�างสรรค์ื	สร�างคืวัามรัก	คืวัามสามัคืคีื	

ร้�แพ�	ร้�ชนะ	ร้�อ่ภัย	ในการเล่นกีฬา	สร�างคืวัามสัมพันธ์ระหว่ัางเด็ีก	คืร้	ผู้้�ปกคืรอ่ง	และชุมชน

กิจกรรมวันแม่/วันพิ่อำ  

 เพื�อ่แสดีงคืวัามจังรักภักดีีต่่อ่สมเด็ีจัพระนางเจั�าส่ร่ก่ต่่�พระบรมราช่นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวัง	 และ

พระบาท่สมเด็ีจัพระบรมชนกธ่เบศึร	มหาภ้ม่พลอ่ดุีลยเดีชมหาราช	บรมนาถบพ่ต่ร	เพื�อ่ให�เด็ีกแสดีงอ่อ่กถึงคืวัามรัก	คืวัาม

กตั่ญญู้ต่่อ่ผู้้�มีพระคุืณ
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   กิจกรรมยุวบัณฑิิติน�อำย

 โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ไดี�จััดีพ่ธีมอ่บวุัฒ่บัต่รขอ่งเด็ีกระดัีบชั�นอ่นุบาลปีที่�	3	ที่�สำาเร็จัการศึึกษา	ปีการศึึกษา	2564	

เป็นประสบการณ์สำาคัืญที่�ช่วัยพัฒนาผู้้�เรียนระดัีบปฐมวััยมีขวััญและกำาลังใจัในคืวัามสำาเร็จัขอ่งต่นเอ่ง

กิจกรรมวันคุริสติ์มาส

 จััดีให�มีก่จักรรมวัันคืร่สต์่มาสมีการฉลอ่งเพื�อ่ระลึกถึงการบังเก่ดีขอ่งพระเยซ้ึ่และยังส่งเสร่มให�เด็ีกมีคืวัามร้�ค่้ื

คุืณธรรม	จัร่ยธรรม	และมีจ่ัต่สาธารณะในการดีำารงชีว่ัต่สามารถอ่ย้่ร่วัมกับผู้้�อื่�นไดี�อ่ย่างมีคืวัามสุข
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กิจกรรมเสริมหลักส้ติร

 	ก่จักรรมเสร่มหลักส้ต่รเป็นก่จักรรมที่�ส่งเสร่มทั่กษะการเรียนร้�ให�แก่เด็ีกปฐมวััยคืรบทั่�ง	4	ดี�านให�เหมาะสมต่ามวััย

อำาคุารสถานที่่�

 	โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ไดี�พัฒนาอ่าคืารสถานที่�เพ่�มเต่่ม	โรงอ่าหาร	และสระว่ัายนำ�า	ให�ไดี�มาต่รฐานและปลอ่ดีภัย

สำาหรับเด็ีกปฐมวััย
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	 โรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ระดัีบปฐมวััยไดี�มีการจััดีก่จักรรม	 OPEN	 HOUSE	 เพื�อ่ส่งเสร่มและพัฒนาการจััดี

ประสบการณ์เรียนร้�ให�มีประส่ท่ธ่ภาพ	 และเป็นสื�อ่กลางให�โรงเรียนและผู้้�ปกคืรอ่งไดี�มีโอ่กาสร่วัมกันพัฒนาคุืณภาพขอ่ง

เด็ีกที่�เหมาะสมต่ามวััยและเปิดีโอ่กาสให�เด็ีกไดี�แสดีงคืวัามสามารถในผู้ลงานและกล�าแสดีงอ่อ่กไดี�อ่ย่างเหมาะสมต่ามวััย

กิจกรรม OPEN HOUSE
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	 จััดีให�มีการแข่งขันทั่กษะท่างว่ัชาการเป็นการเปิดีโอ่กาสให�เด็ีกไดี�แสดีงอ่อ่กถึงคืวัามร้�	 คืวัามสามารถและทั่กษะ

ต่่าง	ๆ	เป็นการต่่อ่ยอ่ดีทั่กษะคืวัามร้�คืวัามสามารถโดียการนำาพาไปส่้เวัที่ระดัีบจัังหวััดี	และระดัีบประเท่ศึต่่อ่ไป

ติัวแที่นการแข่งขันที่ักษะที่างวิชาการเด็กระดับปฐมวัย 

ประจำาปีการศึกษา 2563

ที่ ชื่อกิจักร์ร์ม ลืำาดับัที่ เหร์ียญร์างวัลื

1 การวัาดีภาพระบายสี 1 เหรียญท่อ่ง

2 การแข่งขันพ้ดีภาษาอ่ังกฤษ	(Speech)	ห�อ่งเรียนปกต่่ 1 เหรียญท่อ่ง

3 การแข่งขันพ้ดีภาษาอ่ังกฤษ	(Speech)	ห�อ่งเรียนพ่เศึษ 2 เหรียญท่อ่ง

4 การสร�างภาพดี�วัยการฉีก	ต่ัดี	ปะ	กระดีาษ 3 เหรียญท่อ่ง

5 การปั้นดี่นนำ�ามัน 1 เหรียญท่อ่ง

6 การประกวัดีมารยาท่ไท่ย 3 เหรียญท่อ่ง
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กลุ่มสาระการเร่ยนร้�ภาษาไที่ย

ที่ำาเน่ยบบุคุลากร

นางสาวดวงใจั แสนกล้ืา
หัวัหน�ากลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาไท่ย

นางนัติยา โซ่ไธสง
คืร้ประจัำาชั�น	ป.2/8

นางร์วงทอง ศรี์ศุภมิติร์
คืร้ประจัำาชั�น	ป.2/9

นางวริ์นทร์ เอิบัอ่ิม
คืร้ประจัำาชั�น	ป.3/1

นางสาวจิัรุ์ดาภร์ณ์ เพ่ิิมสุขพัิฒน์
คืร้ประจัำาชั�น	ป.3/2

นางสาวดาร์ารั์ติน์ อัติโยโค
คืร้ประจัำาชั�น	ป.4/4

นางกล่ิืนแก้ว ทะสุนทร์
คืร้ประจัำาชั�น	ป.4/7

นางวัชร์าภร์ณ์ เยอะปร์ะโคน
คืร้ประจัำาชั�น	ป.5/2

นางภริ์ติพิร์ นวลืเท่า
คืร้ประจัำาชั�น	ป.5/7

นางสาวมะลิื ทนกร์ะโทก
คืร้ประจัำาชั�น	ป.6/1

นางสาวชัญญานุช เกิดผลื
คืร้ประจัำาชั�น	ป.6/3

นางสาวกัลืยา ม่ังค่ัง
คืร้ประจัำาชั�น	ม.1/4

นางสาวพิิมร์ดา แวดล้ือม
คืร้ประจัำาชั�น	ม.3/2

นายฐาปนัจั ขีรั์มย์
คืร้พ่เศึษภาษาไท่ย

นางดวงเดือน ศรี์คุณ
คืร้ประจัำาชั�น	ป.1/3

นางพิร์ร์ณทิพิา เสนาโนฤทธ์ิ
คืร้ประจัำาชั�น	ป.1/8

นางภร์ภัทร์ แก่งสันเทียะ
คืร้ประจัำาชั�น	ป.1/10

นางสาวนุจัรี์ ศรี์คำา
คืร้ประจัำาชั�น	ป.2/3
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	 การจััดีก่จักรรมการเรียนการสอ่นขอ่งคืณะคืร้กลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาไท่ยโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์	 มีเป้าหมาย

เพื�อ่ให�ผู้้�เรียนสามารถใช�ภาษาไท่ยในการเรียนร้�และสร�างอ่งค์ืคืวัามร้�	รวัมถึงใช�ภาษาในการสื�อ่สารไดี�อ่ย่างมีประส่ท่ธ่ภาพ	

จึังจััดีก่จักรรมให�ผู้้�เรียนไดี�ต่ระหนกัถึงคืวัามสำาคัืญขอ่งภาษา	ในแง่ภาษาสร�างคืวัามค่ืดี	ภาษาท่ำาให�เข�าใจัว่ัถีชีว่ัต่และวััฒนธรรมไท่ย

และจััดีก่จักรรมให�ผู้้�เรียนไดี�ฝึึกทั่กษะการใช�ภาษาอ่ยา่งต่่อ่เนื�อ่งสมำ�าเสมอ่	ต่ลอ่ดีจันจััดีก่จักรรมบ้รณาการทั่�งทั่กษะการฟ้งั

การพ้ดี	การดี้	การอ่่านและการเขียน	แท่รกในการสอ่นทุ่กคืรั�งโดียจััดีสัดีส่วันเวัลาขอ่งการท่ำาก่จักรรมให�เหมาะสม

พร�อ่มนำาสื�อ่การเรียนการสอ่นในร้ปแบบต่่าง	ๆ	มาใช�ประกอ่บการสอ่นเพื�อ่สร�างคืวัามเข�าใจัให�กับผู้้�เรียนมากขึ�น

กิจกรรมการเร่ยนการสอำน
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	 แม�วั่าในปัจัจัุบันเราต่�อ่งอ่ย้่ในสถานการณ์ท่ี�มีการแพร่ระบาดีขอ่งโรคืต่่ดีเชื�อ่ไวัรัสโคืโรนา	2019	แต่่การศึึกษา

ยังคืงต่�อ่งดีำาเน่นต่่อ่ไป	คืณะคืร้กลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาไท่ยไดี�ปรับร้ปแบบการจััดีการเรียนการสอ่นให�เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจัจัุบัน	จัึงใช�ร้ปแบบการเรียนการสอ่นโดียว่ัธี	Online,	On-site	และ	On	hand	เพื�อ่ให�นักเรียนโรงเรียน

มารีย์อ่นุสรณ์ไดี�รับคืวัามร้�อ่ย่างเต่็มท่ี�	แม�วั่าจัะไม่สามารถเปิดีท่ำาการเรียนการสอ่นท่ี�ในห�อ่งเรียนไดี�ต่ามปกต่่	

การเร่ยนการสอำนไม่ม่สะดุด แม�อำย่้ในยุคุโคุวิด-19
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ผู้ลการประกวดแข่งขันทัี่กษะวิชาการและประกวดสิ�งประดิษฐ์นักเร่ยน

โรงเร่ยนเอำกชน ระดับชาติิ ภาคุติะวันอำอำกเฉ่ียงเหนือำ ปีการศึกษา 2563

จากการฝ่ึกฝ่นส้่คุวามสำาเร็จ

ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2564
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“รางวัลคุร้ผู้้�สอำนด่เด่นและบุคุลากรที่างการศึกษาด่เด่น”

ประจำาปีการศึกษา 2563

คุวามภาคุภ้มิใจ ขอำงกลุ่มสาระฯ ภาษาไที่ย

นางสาวชััญญานุชั เกิิดผล
ครู์ผู้สอนช้ันปร์ะถมศึกษาปีท่ี 6

นายฐาปนัจ ขีีรััมย์
ครู์ผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
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กลุ่มสาระการเร่ยนร้�คุณิติศาสติร์

ที่ำาเน่ยบบุคุลากร

นางสมพิิศ หมวดปร์ะโคน
หัวัหน�ากลุ่มสาระการเรียนร้�คืณ่ต่ศึาสต่ร์

นางสาวลืะอองศรี์ สุขทวี นางสาววชิร์าพิร์ร์ณ ร์ะติาภร์ณ์ นางทัศนีย์ ฉำา่สันเทียะ นางสาวชลืลืะดา ชิวรั์มย์

นางสาวติรี์รั์ติน์ ปร์ะทุมติรี์ นางสาวยุพิา ชุ่มเสนา นางสาวพิจันา ศรี์กร์ะทุ่ม นางสาวสุภาภร์ณ์ แก้วน้อย

นางลืำาเพิยพิร์ร์ณ พิิมพ์ิจัันทร์์ นางสาวสุริ์นทร์ ฉลืาดเจันนางดวงจัันทร์์ ชุบัรั์มย์ นางวิจิัติร์ อาสาสุข
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 ในการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอนในสถานการ์ณ์การ์แพิร่์ร์ะบัาดของโร์คติิดต่ิอเช้ือไวรั์สโคโร์นา 2019 (COVID 19) 

“กลืุ่มสาร์ะการ์เร์ียนร์ู้วิชาคณิติศาสติร์์” 	ไดี�จััดีการเรียนการสอ่นในร้ปแบบอ่อ่นไลน์		อ่อ่นแฮนดี์		และอ่อ่นดีีมาน

(On-line,	On-Hand,	On–Demand)	โดียในจััดีการเรียนการสอ่นจัะประยุกต่์ไปต่ามคืวัามถนัดีและคืวัามสะดีวัก

ในการจััดีการเรียนการสอ่นขอ่งคืร้	ผู้้�ปกคืรอ่งและนักเรียน	โดียกลุ่มสาระการเรียนร้�คืณ่ต่ศึาสต่ร์ไดี�จััดีการเรียนร้�ผู้่าน

แอ่ปพล่เคืชันต่่างๆ	เช่น	Line,	Facebook,	Zoom,	Google	classroom	แม�กระทั่�งการส่งงานผู่้านช่อ่งท่างใดีช่อ่งท่างหนึ�ง	

 คร์ูกลืุ่มสาร์ะการ์เร์ียนร์ู้คณิติศาสติร์์ จัึงไดี�จััดีเต่รียมสื�อ่การจััดีการเรียนร้�อุ่ปกรณ์ท่ี�เหมาะสมกับร่บท่ใน

สถานการณ์ท่ี�ไม่ปกต่่โดียเน�นสื�อ่อ่อ่นไลน์เป็นหลัก	เช่น	PowerPoint	

กิจกรรมการเร่ยนการสอำน
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ได�รับคัุดเลือำกนักเร่ยนเข�าโคุรงการพัิฒนาอัำจฉีริยภาพิ ที่างคุณิติศาสติร์และ

วิที่ยาศาสติร์ ประจำาปีการศึกษา 2563 โรงเร่ยนนางรอำง ปีการศึกษา 2561 

ผู้ลงานที่่�ภาคุภ้มิ

อันดับที่ ชัื่อ – สกิุล รัางวัล

1 เด็กชายจีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ชมเชย

2 เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง ชมเชย

3 เด็กชายธีรภัทร พัฒนาประทีป ชมเชย

4 เด็กชายปัญกร ปัญจเดชาชัย ชมเชย

5 เด็กชายพศิณ พืดขุนทด ชมเชย

6 เด็กชายภัทรพล ภัทรานนท์อุทัย ชมเชย

7 เด็กชายภัษฎา คงบัว ชมเชย

8 เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ ชมเชย
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ผู้ลสอำบการแข่งขันที่ักษะคุณิติศาสติร์ระดับประถมศึกษา คุรั�งที่่� 36

ประเภที่ นักเร่ยนในเขติพิื�นที่่�ที่างการศึกษาจังหวัดบุร่รัมย์ สนามสอำบโรงเร่ยนสติึก 

วันเสาร์ที่่� 6 ม่นาคุม 2564 ปีการศึกษา 2563

รัายกิารั ชัื่อ – สกิุล รัางวัล

ประเภทบุคคล เด็กชายจีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ ชนะเลิศ

เด็กชายธนกฤต ขติฌานัง รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงวริศรา วงศ์สุขสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 3

เด็กชายรัญญ์ เขมะปัญญา ชมเชยอันดับ 7

เด็กหญิงวรินทร เลาศิลป์สมจิตร์ ชมเชยอันดับ 8

เด็กหญิงณารัชชา พรหมเด่น ชมเชยอันดับ 9

เด็กชายณัชชนน คูณพิทักษ์สกุล ชมเชยอันดับ 10

ปรเภที่ที่่ม คุะแนนรวม 294 คุะแนน

1. เด็กชายจัีร์าวัฒน์ ร์ุ่งอร์่ามศิลืป์  2. เด็กชายธนกฤติ ขติิฌานัง  3. เด็กหญิงวร์ินทร์ เลืาศิลืป์สมจัิติร์์
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มหกรรมวันการศึกษาเอำกชน 

“การศึกษาเอำกชนยกกำาลังสอำงส้่ Next Normal” 

ประจำาปีการศึกษา 2564 จังหวัดบุร่รัมย์

สมาคุมคุณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอำกชน

การแข่งขันระดับจังหวัด
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กลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิที่ยาศาสติร์และเที่คุโนโลย่

ที่ำาเน่ยบบุคุลากร

นางสาววร์ลัืกษณ์  กีรั์ติน์
หัวัหน�ากลุ่มสาระว่ัท่ยาศึาสต่ร์และเท่คืโนโลยี

นางสาวจัร์ร์ยา  คนชุม
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	1

นางสาวดวงดาว  สำาร์วมจิัติ
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	4

นางสาวกัญนิภา  ศิลืานำา้เท่ียง
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	6

นางสาวณัฐรี์ยา  อันแสน
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	2

นางสาวดวงติา  อรุ์ณรั์มย์
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	5

นายธร์ร์มธาร์าธาร์  เข็มบุัปผา
สายชั�นมัธยมศึึกษาปีที่�	1

นางวิลืาวัลืย์  บุัญนำาพิา
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	3

นางสาวธัญจิัร์า  ทองเรื์อง
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	5

นางสาวปวีณา  สาร์ะถี
สายชั�นมัธยมศึึกษาปีที่�	2,	3

นางนภาพิร์  บััติร์ปร์ะโคน
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	4

นางมลืฤดี  เฮงขวัญ
สายชั�นประถมศึึกษาปีที่�	6
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	 กลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์และเท่คืโนโลยีโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ไดี�มีการจััดีการเรียนการสอ่นเพื�อ่ให�

สอ่ดีคืล�อ่งกบัสถานการณใ์นปจััจับัุน	ซึ่ึ�งมกีารแพรร่ะบาดีขอ่งโรคื	(Covic-19)	จังึต่ระหนกัถงึการไดี�รบัคืวัามร้�ขอ่งนักเรยีน

เพื�อ่ให�มีคืวัามเหมาะสมต่่อ่การรับมือ่กับการแพร่ระบาดีระลอ่กใหม่นี�	 โดียการเรียนการสอ่นว่ัท่ยาศึาสต่ร์มีจัุดีมุ่งหมาย

ประการหนึ�งคืือ่	เน�นให�นักเรียนไดี�ฝึึกแก�ปัญหาต่่าง	ๆ	โดียผู้่าน	กระบวันการค่ืดีและการปฏ่ิบัต่่อ่ย่างมีระบบ	ผู้ลท่ี�ไดี�จัาก

การฝึึกจัะช่วัยให�นักเรียนสามารถตั่ดีส่นใจัแก�ปัญหา	ต่่าง	ๆ	ดี�วัยว่ัธีการค่ืดีอ่ย่างสมเหตุ่สมผู้ล	โดียใช�กระบวันการหรือ่

ว่ัธีการ	คืวัามร้�	ทั่กษะต่่าง	ๆ 	และ	คืวัามเข�าใจัในปัญหานั�น	มาประกอ่บกนัเพื�อ่เป็นข�อ่ม้ลในการแก�ปญัหา	เพื�อ่พัฒนาทั่กษะ

ท่างดี�านว่ัชาว่ัท่ยาศึาสต่ร์โดียใช�กระบวันการท่างว่ัท่ยาศึาสต่ร์มาใช�ในการจััดีการเรียนการสอ่นทุ่กระดัีบชั�นต่ามคืวัามยากง่าย

ขอ่งระดัีบชั�น	โดียชว่ังชั�นท่ี�	1	เน�นทั่กษะการสังเกต่	(Observing),	การวััดี	(Measuring),	การจัำาแนกประเภท่	(Classifying)

สำาหรับช่วังชั�นท่ี�	 2	 และ	 3	 จัะเน�นการตั่�งสมมต่่ฐาน	 (Formulating	 hypotheses),	 การกำาหนดีและคืวับคุืมตั่วัแปร	

(Identifying	and	Controlling	variables),	การท่ดีลอ่ง	(Experimenting),	การคืำานวัณ	(Using	numbers)	การกำาหนดี

น่ยามเช่งปฏ่ิบัต่่การ	 (Defining	operationally)	การท่ดีลอ่ง	 (Experimenting)	 จััดีก่จักรรมการเรียนการสอ่นโดียเน�น

ให�นักเรียนไดี�ฝึึกปฏ่ิบัต่่ดี�วัยต่นเอ่งเรียนร้�และแก�ปัญหาต่่างๆโดียใช�คืวัามร้�และทั่กษะกระบวันการต่่างๆท่างว่ัท่ยาศึาสต่ร	์

กระบวันการปฏ่ิบัต่่	และท่ำาซึ่ำ�าในขั�นต่อ่นเพื�อ่หาคืำาต่อ่บจัากสมมต่่ฐาน	จัะชว่ัยพัฒนาคืวัามร้�นักเรยีนให�มคีืวัามร้�มากย่�งขึ�น

กลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิที่ยาศาสติร์และเที่คุโนโลย่
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	 กลุม่สาระการเรยีนร้�สาระว่ัท่ยาศึาสต่รแ์ละเท่คืโนโลยไีดี�พัฒนาบคุืลากรคืรอ้่ยา่งสมำ�าเสมอ่เพื�อ่ให�สอ่ดีคืล�อ่งและ

คืวัามเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนในยุคืปัจัจัุบัน	ซึ่ึ�งมีการแพร่ระบาดีขอ่งโรคื	Covic	19	 โดียเฉพาะการสอ่นแบบ

อ่อ่นไลน์และการสร�างสื�อ่นวััต่กรรมใหม่	ๆ 	เพื�อ่นำามาปรับใช�ในการเรียนการสอ่นในสถานการณ์ปัจัจัุบันให�มีประส่ท่ธ่ภาพ

และประส่ท่ธ่ผู้ลมากย่�งขึ�น	โรงเรยีนมารยีอ์่นสุรณไ์ดี�สนับสนนุให�บคุืลากรในกลุม่สาระไดี�เพ่�มเต่่มคืวัามร้�ในการใช�	โปรแกรม	

Zoom	ในการสอ่น	Online	และการสร�างสื�อ่โดียให�บุคืลากรท่างเท่คืโนโลยีไดี�ช่วัยอ่บรมเพ่�มเต่่มคืวัามร้�คืวัามเข�าใจั

เพื�อ่ใช�ในการจััดีการเรยีนการสอ่นให�เก่ดีประโยชน์ส้งสุดีต่อ่่นักเรยีนในการนำาคืวัามร้�จัากการเรยีนร้�ในกลุม่สาระการเรยีน

ร้�ว่ัท่ยาศึาสต่ร์มาปรับใช�ในชีว่ัต่ประจัำาวัันไดี�	เช่น	Power	point,	E-Book,	ใบงาน	ฯลฯ

การพัิฒนาบุคุลากรคุร้

ขอำงกลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิที่ยาศาสติร์และเที่คุโนโลย่
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คุณะคุร้กลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิที่ยาศาสติร์และเที่คุโนโลย่ท่ี่�ได�รับรางวัลเก่ยรติิบัติร

ประจำาปีการศึกษา 2563 - 2564 ดังน่�

ผู้ลงานที่่�ภาคุภ้มิใจขอำงเรา

นางสาวดวงติา อำรุณรัมย์

คร์ูวิทยาศาสติร์์ร์ะดับัปร์ะถมศึกษาปีที่ 5

ได้ร์ับัร์างวัลืคร์ูแลืะบัุคลืากร์ทางการ์ศึกษาดีเด่น

ปร์ะจัำาปี 2563

 นางสาวปว่ณา สาระถ่

คร์ูวิทยาศาสติร์์ร์ะดับัมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้ร์ับัร์างวัลืคร์ูแลืะบัุคลืากร์ทางการ์ศึกษาดีเด่น 

ปร์ะจัำาปี 2563

นางสาวจรรยา คุนชุม

คร์ูวิทยาศาสติร์์ร์ะดับัปร์ะถมศึกษาปีที่ 1

ได้ร์ับัร์างวัลืคร์ูแลืะบัุคลืากร์ทางการ์ศึกษาดีเด่น

ปร์ะจัำาปี 2564

 นางสาวธัิญจิรา ที่อำงเรือำง

คร์ูวิทยาศาสติร์์ร์ะดับัปร์ะถมศึกษาปีที่ 5

ได้ร์ับัร์างวัลืคร์ูแลืะบัุคลืากร์ทางการ์ศึกษาดีเด่น

ปร์ะจัำาปี 2564
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ผู้ลสัมฤที่ธิิ�ขอำงกลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิที่ยาศาสติร์ 

ปีการศึกษา 2563

โคุรงการสอำบวัดทัี่กษะวิชาการระดับชาติิ

“สวช.” (National Academic Test Program)

ระดับประถมศึกษาปีท่ี่� 4 – 6 

เด็กชายธินกฤติ ขติิฌานัง ผู่้านการคัุดเลือำกเป็นตัิวแที่นจังหวัด

เข�าแข่งขัน ระดับประเที่ศ

เด็กชายธินกฤติ ขติิฌานัง ได�รับรางวัลเหร่ยญที่อำงแดง

การแข่งขัน ระดับประเที่ศ 
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กลุ่มสาระการเร่ยนร้�สังคุมศึกษาศาสนาและวัฒนธิรรม

ที่ำาเน่ยบบุคุลากร

นางปาริ์ชาติิ วาปีโส
หัวัหน�ากลุ่มสาระการเรียนร้�สังคืมศึึกษาฯ

นางสุรั์ชวดี พิิริ์ยะติร์ะกูลื

นางปรี์ยาภร์ณ์ มาติหนองแวง

นางสาวรั์ศมี ทิร์อดรั์มย์

นางเพ็ิญศรี์ มะนิติรั์มย์

นางเมทินี ร์าชวงศ์

นางสาวสายสุณี เขียวรั์มย์

นายจัตุิพิลื อ่อนสีทัน

นางสาวดวงพิร์ พิร์สาร์

นางมนทกานต์ิ ดาทอง

นางสาวยุภาพิร์ สอวิหก

นายจัักร์ภัทร์ ศรี์อินทร์์

นางสมใจั เฮาปร์ะโคนมงคลื

นางสาวอภิญญา วิชัยรั์มย์

นางสุชาดา ปร์ะโมทะโก

นายโยธิน เกิดสมบูัร์ณ์
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	 กลุ่มสาระการเรียนร้�สังคืมศึึกษา	ศึาสนาและวััฒนธรรม	การจััดีการเรียนร้�ในว่ัชาสังคืมศึึกษาซึ่ึ�งเป็นอ่ีกรายว่ัชา

หนึ�งท่ี�มคีืวัามสำาคัืญอ่ยา่งย่�งในการพฒันาสมรรถนะขอ่งผู้้�เรยีนให�สามารถเรยีนร้�การดีำารงชว่ีัต่อ่ย้ใ่นสังคืม	และการอ่ย้ร่ว่ัม

กับบุคืคืลอ่ื�นไดี�อ่ย่างมีคืวัามสุข	สามารถนำาเอ่าคืวัามร้�คืวัามเข�าใจันั�นไปปรับใช�ให�เข�ากับสภาพสังคืมท่ี�แปรเปลี�ยนไดี�อ่ย่าง

เหมาะสม

	 จัากสถานการณ์การแพร่ระบาดีขอ่งโคืว่ัดี-19	 จัึงมีการจััดีการเรียนการสอ่นในร้ปแบบอ่อ่นไลน์	 และอ่อ่ฟ้ไลน์	

เป็นการเรียนแบบผู้สมผู้สาน	และเป็นการเรียนร้�ดี�วัยต่นเอ่ง

กระบวนการจัดการเร่ยนการสอำน
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รับรางวัล “คุร้ผู้้�สอำนด่เด่นและบุคุลากรที่างการศึกษาด่เด่น”

ประจำาปีการศึกษา 2563

ผู้ลงานที่่�ภาคุภ้มิ

นางสาวอภิิญญา วิชััยรััมย์
ครู์ผู้สอนช้ันปร์ะถมศึกษาปีท่ี 3

นางสาวดวงพรั พรัสารั
ครู์ผู้สอนช้ันปร์ะถมศึกษาปีท่ี 1
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รายงานผู้ลสัมฤที่ธิิ�การแข่งขัน มหกรรมวันการศึกษาเอำกชน

“การศึกษาเอำกชนยกกำาลังสอำงส้่ Next Normal”

ประจำาปีการศึกษา 2564 จังหวัดบุร่รัมย์

สมาคุมคุณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอำกชน การแข่งขันระดับจังหวัด

ลืำาดับั ร์ายการ์ ร์ะดับัชั้น ชื่อ-สกุลื นักเร์ียน ร์างวัลืที่ได้ร์ับั

1 การแข่งขันการประกวัดีมารยาท่ไท่ย ป.1-ป.3 เดี็กชายแฟ้ร�งกี�	ลอ่ร์ดี

เดี็กหญ่งบัณต่่ต่า	วังศึ์พัฒน์ชัย

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง	

ลำาดัีบท่ี�	2

2 การแข่งขันการประกวัดีมารยาท่ไท่ย	 ป.4-ป.6 เดี็กชายภรัณย้	โชคืวัาสนรรคื์

เดี็กหญ่งธัญลักษณ์	โจัมพรม

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง	

3 การแข่งขันการประกวัดีมารยาท่ไท่ย	 ม.1-ม.3 นายชยพล	พ่นศ่ึร่กุล

เดี็กหญ่งแพรเพียงขวััญ	เพ็งท่อ่งหลวัง

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง

4 การเล่าน่ท่านคืุณธรรม ป.1-ป.3 เดี็กหญ่งอุ่นนดีา	คืงลี ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง

5 การเล่าน่ท่านคืุณธรรม ป.4-ป.6 เดี็กชายพงศึ์พล	ค่ืดีรัมย์ ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง

6 โคืรงงานคืุณธรรม ม.1-ม.3 เดี็กชายว่ัสันต่์	ชัยพันธ์

เดี็กชายศึาสต่รา	จัันท่ร์ภักดีี

เดี็กหญ่งวัรัชยา	พุสาโรนา

เดี็กหญ่งธนพร	มะน่ดีรัมย์

เดี็กหญ่งน่ศึากร	ส่ท่ธะนะ

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง

7 สวัดีมนต่์แปลสวัดีมนต่์แปล	

(สวัดีบาลีแปลไท่ย)

ป.4-ป.6 เดี็กหญ่งว่ัชุดีา	รอ่ยสุวัรรณ

เดี็กหญ่งอ่่ต่่ต่ภัท่ร	บุญเบาะ

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง

8 สวัดีมนต่์แปลสวัดีมนต่์แปล	

(สวัดีบาลีแปลไท่ย

ม.1-ม.3 เดี็กหญ่งกฤต่่ยากร	ภาคืพรม

เดี็กหญ่งท่ยพร	อุ่นาภาคื

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง
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รายงานผู้ลสัมฤที่ธิิ�การแข่งขัน ที่ักษะวิชาการ งานมหกรรมวันการศึกษาเอำกชน 

การศึกษาเอำกชนยกกำาลังสอำง ส้่ Next Normal 

ภาคุติะวันอำอำกเฉี่ยงเหนือำ ณ จังหวัดอำุดรธิาน่ วันที่่� 20-21 เดือำน กุมภาพิันธิ์ พิ.ศ. 2564

ลืำาดับั ร์ายการ์ ร์ะดับัช้ัน ช่ือ-สกุลื นักเร์ียน ร์างวัลืท่ีได้รั์บั

1 การแข่งขันการประกวัดีมารยาท่ไท่ย ป.1-ป.3 เดี็กชายจััสต่่น	มาร์ต่่น

เดี็กหญ่งชัญญา	สุนท่รพันธุ์

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง	

2 การแข่งขันการประกวัดีมารยาท่ไท่ย		 ป.4-ป.6 เดี็กหญ่งธัญลักษณ์	โจัมพรม

เดี็กชายภรัณย้	โชคืวัาสนรรคื์

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง	

3 การแข่งขันการประกวัดีมารยาท่ไท่ย	 ม.1-ม.3 เดี็กชายชยพล	พ่นศ่ึร่กุล

เดี็กหญ่งแพรขวััญ	เพ็งท่อ่งหลวัง

ชนะเล่ศึเหรียญท่อ่ง	
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นางสาวภาริ์ณี  วร์ร์ณทวี
หัวัหน�ากลุ่มสาระภาษาต่่างประเท่ศึ

นางเยาวมาลืย์ บุัญผาง
ป.1

นางสาวปาร์วี ชมโคกกร์วด
ป.1

นางสาวจัันทิมา พัินธ์มณี
ป.2

นางสาวอำาไพิ เภาตินะ
ป.2

นายวันชัย ดีแฮ
ป.3

นางสาวกานดา กลืมปร์ะโคน
ม.1

นางสาวจิัร์าภร์ณ์ ปร์ะโมทะโก
ม.2

นางสาวจิัติร์ลืดา โสนะชัย
ม.2

Mrs.Mary Ann Mercolita 
ชาวัต่่างชาต่่	ป.1-3

Mr. Charlie E. Saballa 
ชาวัต่่างชาต่่	ป.4-6

Mr. Rome P. Mercolita
ชาวัต่่างชาต่่	ม.1-3

นางสาววาสนา แสงชา 
คืร้ภาษาจีัน	ป.1-3

นางสาวบุัษยา คล่ืองการ์ 
คืร้ภาษาจีัน	ป.4-6

นายปิยะวุฒ ทุ่มโมง
คืร้ภาษาจีัน	ป.1-3

นางลืะออง แว่นศิลืา
ป.3

นางสาวพัิชริ์นทร์์ พิวงเพ็ิชร์
ป.4

นางสาวภาริ์ณี วร์ร์ณทวี
ป.4

นายสาโร์จัน์ บูัชารั์มย์
ป.5

นางสาวพิร์ร์ณี อุติร์รั์มย์
ป.5

นางอร์ดี ศรี์รั์ติน์
ป.6

นางสาววิสา จัันบััวลืา 
ป.6

กลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิชาภาษาติ่างประเที่ศ

ที่ำาเน่ยบบุคุลากร
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การศึกษาหยุดไม่ได�ในสถานการณ์การแพิร่ระบาดขอำง

โรคุติิดเช่�อำไวรัสโคุโรนา 2019

	 การแพรร่ะบาดีขอ่งโรคืต่่ดีเชื�อ่ไวัรัสโคืโรนา	2019	(Coronavirus	Disease	2019:	COVID-19)	ท่ำาให�เก่ดีการปรับ
ตั่วัเปน็ว่ัถีชีว่ัต่แบบใหม่	(New	Normal)	การศึกึษาที่�ไมส่ามารถจััดีการเรียนการสอ่นแบบปกต่่ไดี�	จังึจัำาเปน็ต่�อ่งใช�รป้แบบ
การเรียนการสอ่นแบบอ่อ่นไลน์	เพื�อ่ให�การเรียนร้�เก่ดีคืวัามต่่อ่เนื�อ่ง	การเรียนการสอ่นแบบอ่อ่นไลน์มีอ่งคื์ประกอ่บ	ไดี�แก่	
ผู้้�สอ่น	ผู้้�เรียน	เนื�อ่หา	สื�อ่การเรียนและแหล่งเรียนร้�	กระบวันการจััดีการเรียนร้�	ระบบการต่่ดีต่่อ่สื�อ่สาร	ระบบเคืรือ่ข่าย
เท่คืโนโลยีสารสนเท่ศึ	การวััดีและการประเม่นผู้ล	ร้ปแบบการเรียนการสอ่นมีหลากหลายว่ัธี	ที่�ท่ำาให�ผู้้�สอ่นและผู้้�เรียนมี
ปฏ่ิสัมพันธ์ร่วัมกันไดี�	การพ่จัารณาอ่งคืป์ระกอ่บและรป้แบบที่�สอ่ดีคืล�อ่ง	เหมาะสมกับลักษณะว่ัชา	และบร่บท่ขอ่งผู้้�เรียน
จัะนำาไปส้่การประยุกต่์ใช�สำาหรับการจััดีการเรียนการสอ่นแบบอ่อ่นไลน์อ่ย่างมีประส่ท่ธ่ภาพ	 ส่งผู้ลให�ผู้้�เรียนเก่ดีผู้ลลัพธ์
การเรียนร้�ต่ามวััต่ถุประสงคื์
	 เพราะการเรียนร้�ยงัต่�อ่งดีำาเน่นอ่ย้แ่ม�นักเรียนไมส่ามารถไปโรงเรียนต่ามปกต่่	ท่างกลุม่สาระการเรียนร้�ภาษาต่า่ง
ประเท่ศึไดี�มีการจััดีร้ปแบบการเรียนการสอ่นต่ามที่�โรงเรียนกำาหนดีให�ดัีงนี�
	 1.	ร้ปแบบการเรียนการสอ่นแบบ	Onsite	เมื�อ่สถานการณ์ขอ่งโรคืระบาดีผู้่อ่นคืลายลง	โดียแบ่งนักเรียนเรียน
เป็น	2	กลุ่ม	ให�สับเปลี�ยนมาเรียนและนักเรียนที่�มาเรียนจัะต่�อ่งปฏ่ิบัต่่ต่ามมาต่รการการป้อ่งกันต่นเอ่งอ่ย่างเคืร่งคืรัดี	

โดยกลุ่มสาระการเร่ยนร้�ภาษาติ่างประเที่ศ

ติ�อำงม่ Social Distancing การสวมหน�ากากอำนามัย
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	 2.	ร้ปแบบการเรียนการสอ่นแบบ	Online	เพื�อ่ให�การเรียนการสอ่นดีำาเน่นไปอ่ย่างต่่อ่เนื�อ่งสำาหรับนักเรียนกลุ่ม
ที่�ไม่ไดี�มาเรียนที่�โรงเรียน

	 นอ่กจัากนี�กลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาต่่างประเท่ศึยังไดี�จััดีการเรียนการสอ่นในรายว่ัชาภาษาจีัน	(汉语课)
ในทุ่กระดัีบชั�นอี่กดี�วัยเพื�อ่เป็นการส่งเสร่มศัึกยภาพดี�านภาษาที่�หลากหลายให�กับนักเรียน
	 การเรียนการสอ่นในรายว่ัชาภาษาจีัน	(汉语课)	นั�นเปน็หลักสต้่รภาษาจีันเบื�อ่งต่�น	เพื�อ่เปน็พื�นฐานที่�ใช�ในการ
เรียนต่่อ่ในระดัีบที่�ส้งขึ�นต่่อ่ไป

เร่ยนได�ทีุ่กที่่�อำย่างติ่อำเนื�อำง ผู้่านโปรแกรมการสอำน Online

สอำนได�ทีุ่กสถานการณ์ ผู้่านโปรแกรมการสอำน Online
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	 จััดีท่ำาขึ�นเพื�อ่เป็นการรายงานผู้ลในการเรียนการสอ่นในแต่่ละวัันและชั�วัโมงที่�คืร้ไดี�ท่ำาการสอ่น

ในรายว่ัชาขอ่งต่นเอ่ง	ซึึ่�งจัะเกี�ยวักับเนื�อ่หาว่ัชาที่�สอ่น	จัำานวันผู้้�เข�าเรียน	ผู้ลการเรียนร้�	ปัญหาและอุ่ปสรรคื	

แนวัท่างการแก�ไขและสื�อ่ที่�ใช�ในการเรียนการสอ่น

รายงานการสอำน Online
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ผู้ลการแข่งขันที่ักที่ักษะและประกวดสิ�งประดิษฐ์นักเร่ยนโรงเร่ยนเอำกชน

ระดับจังหวัด

ระดับชาติิ ภาคุติะวันอำอำกเฉี่ยงเหนือำ

การแข่งขันภาษาอำังกฤษ ระดับชาติิ
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คุร้ด่เด่นกลุ่มสาระการเร่ยนร้�ภาษาติ่างประเที่ศ

นายสาโรัจน์ บูชัารััมย์

นางเยาวมาลย์ บุญผาง
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กลุ่มสาระการเร่ยนร้�ศิลปะ

ที่ำาเน่ยบบุคุลากร

นายสมจิัติร์ เวียงใต้ิ
หัวัหน�ากลุ่มสาระการเรียนร้�ศ่ึลปะ

นางสาวโสร์ญา สีอุเป
 คืร้สอ่นว่ัชานาฏิศ่ึลป์

นางสาวจัอมขวัญ เจัริ์ญสูงเนิน
 คืร้สอ่นว่ัชานาฏิศ่ึลป์

นายกฤติภาส ฉะพิร์ร์ณรั์งษี
คืร้สอ่นว่ัชาดีนต่รี

นายสิริ์ชัย คำาพิิศมัย
คืร้สอ่นว่ัชาดีนต่รี

นายกวีพิงษ์ พิลืเสพิ
คืร้สอ่นว่ัชาทั่ศึนศ่ึลป์

นายตัิณติิกร์ สุขศรี์
คืร้สอ่นว่ัชาทั่ศึนศ่ึลป์

นายพีิร์ะวัส แดงป่า
คืร้สอ่นว่ัชาดีนต่รี
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	 มุ่งเน�นจััดีก่จักรรมการเรียนร้�เพื�อ่ให�ผู้้�เรียน	 มีคืวัาม

ค่ืดีร่เร่�มสร�างสรรคื์สามารถแสดีงอ่อ่กต่ามส่�งที่�ต่ัวัเอ่งถนัดี

และคืวัามสามารถอ่ย่างสนุกสนานเพล่ดีเพล่น	ให�เดี็กมีโอ่กาส

สร�างสรรคื์ทั่�งดี�วัยตั่วัเอ่งและร่วัมกับคืนอ่ื�น	 ปล้กฝึังให�เดี็กมี

จ่ัต่สำานกึในคืณุคืา่และประโยชนข์อ่งธรรมชาต่่และส่�งแวัดีล�อ่ม	

พร�อ่มทั่�งนำาศ่ึลปะมาประยุกต่์ให�เก่ดีคืุณคื่าและสร�างเสร่ม

รสน่ยมที่�ถ้กต่�อ่ง	 ซึ่ึ�งประกอ่บไปดี�วัยว่ัชา	 ทั่ศึนศ่ึลป์	 ดีนต่รี	

(กีต่าร์	คีืย์บอ่ร์ดี	ไวัโอ่ลีน	วังโยธวัาท่่ต่	วังโปงลาง	วังคือ่มโบ�)	

ว่ัชานาฏิศ่ึลป์	 ซึ่ึ�งจัะมีการเวั�นระยะห่างในการเรียนการสอ่น

เพื�อ่ให�เก่ดีคืวัามปลอ่ดีภัยจัากโคืว่ัดี19

	 นักเรียนมีนำาทั่กษะคืวัามร้�	 คืวัามสามารถ	 คืวัามสนใจั	

คืวัามถนัดีท่างดี�านศ่ึลปะ	ดีนต่รี	นาฏิศ่ึลป์นำาไปใช�ชีว่ัต่อ่ย่างพอ่

เพียง	และมีคุืณธรรม	คุืณภาพขอ่งผู้้�เรียนขอ่งกลุ่มสาระการเรียน

ร้�	เมื�อ่จับการศึึกษาขั�นพื�นฐานในกลุ่มสาระการเรียนร้�ศ่ึลปะ	แล�วั

ผู้้�เรียนมีจ่ัต่ใจังดีงาม	มีสุนท่รียภาพ	รักคืวัามสวัยงาม	คืวัามเป็น

ระเบียบ	 รับร้�อ่ย่างพ่น่จัพ่เคืราะห์	 เห็นคุืณค่ืาคืวัามสำาคัืญขอ่ง

ศ่ึลปะ	 ธรรมชาต่่	 ส่�งแวัดีล�อ่ม	 ต่ลอ่ดีจันศ่ึลปวััฒนธรรมอั่นเป็น

มรดีกท่างภ้ม่ปัญญาขอ่งคืนในชาต่่สามารถคื�นพบศัึกยภาพ

คืวัามสนใจั	 ขอ่งต่นเอ่งอั่นเป็นพื�นฐาน	 ในการศึึกษาต่่อ่หรือ่

ประกอ่บอ่าชีพท่างศ่ึลปะ	 มีจ่ันต่นาการ	 คืวัามค่ืดีสร�างสรรค์ื	

มีคืวัามเชื�อ่มั�นพัฒนาต่นเอ่งไดี�	 และแสดีงอ่อ่กอ่ย่างสร�างสรรค์ื	

มีสมาธ่ในการท่ำางาน	 มีระเบียบว่ันัย	คืวัามรับผู่้ดีชอ่บ	สามารถ

ท่ำางานร่วัมกับผู้้�อื่�นไดี�อ่ย่างมีคืวัามสุข

กิจกรรมการเร่ยนการสอำน

เป้าประสงคุ์ขอำงกลุ่มสาระการเร่ยนร้�ศิลปะ
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ผู้ลงานขอำงกลุ่มสาระการเร่ยนร้�ศิลปะ
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กลุ่มสาระการเร่ยนร้�การงานอำาช่พิ

ที่ำาเน่ยบบุคุลากร

นางอุไร์วร์ร์ณ ธนูศร์
หัวัหน�ากลุ่มสาระการเรียนร้�การงานอ่าชีพ

นายเทพิติรี์ชา ศรี์คุณ

นายสิร์ภพิ วาปีโส

นายปร์ะชาสันต์ิ สำาเรี์ยนรั์มย์

นายเขมณร์กฤษ สายหงษ์

นางวงจัันทร์์ จัันทร์์ศิริ์
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	 มุ่งหวัังให�ผู้้�เรียนมีคืวัามร้�คืวัามเข�าใจั	มีทั่กษะที่�จัำาเป็นต่่อ่การดีำารงชีว่ัต่	และร้�เท่่าทั่นการเปลี�ยนแปลง	สามารถ

นำาคืวัามร้�เกี�ยวักับการดีำารงชีว่ัต่	มาประยุกต่์ใช�ในการท่ำางานอ่ย่างมีคืวัามค่ืดีสร�างสรรคื์	เห็นแนวัท่างการประกอ่บอ่าชีพ	

รักการท่ำางาน	มีเจัต่คืต่่ที่�ดีีต่่อ่การท่ำางาน	สามารถดีำารงชีว่ัต่อ่ย้่ในสังคืมไดี�อ่ย่างพอ่เพียง	โดียไดี�มีการเสร่มสร�างก่จักรรม

พัฒนาทั่กษะนักเรียนในดี�านต่่าง	ๆ	ดัีงนี�

	 มุ่งเน�นให�ผู้้�เรียน	ร้�จัักการค่ืดีแบบสร�างสรรคื์	แสวังหาข�อ่ม้ลคืวัามร้�ต่่างๆ	ดี�วัยการศึึกษาคื�นคืวั�า	การรวับรวัม	

การสังเกต่		การสำารวัจั		และการบันท่ึก		จััดีลำาดัีบคืวัามค่ืดีหรือ่จ่ันต่นาการอ่ย่างเป็นขั�นต่อ่น		นำาไปส้่การวัางแผู้น

เก่ดีคืวัามค่ืดี	หาว่ัธีการแก�ปัญหา	ร้�จัักสังเกต่	ว่ัเคืราะห์	สร�างท่างเลือ่ก	และประเม่นท่างเลือ่ก	เพื�อ่อ่ธ่บายและสื�อ่สารให�

ผู้้�อ่ื�นเข�าใจั	เป็นการเรียนร้�เพื�อ่พัฒนาคืวัามสามารถขอ่งผู้้�เรียนในการแก�ปัญหาและสนอ่งคืวัามต่�อ่งการอ่ย่างสร�างสรรคื์	

โดียนำาคืวัามร้�มาใช�กับกระบวันการเท่คืโนโลยี	สร�างส่�งขอ่งเคืรื�อ่งใช�	ว่ัธีการ	หรือ่เพ่�มประส่ท่ธ่ภาพในการดีำารงชีว่ัต่และ

ก่จักรรมต่่างๆ	ขอ่งมนุษย์	โดียคืำานึงถึงผู้ลกระท่บต่่อ่สังคืม	ส่�งแวัดีล�อ่ม	และเศึรษฐก่จั	

กลุ่มสาระการเร่ยนร้�การงานอำาช่พิ

การแสวงหาคุวามร้�
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	 การเรียนร้�การงานอ่าชีพมุ่งพัฒนาผู้้�เรียนแบบอ่งคื์รวัม	 เพื�อ่ให�มีคืวัามร้�คืวัามสามารถ	 มีทั่กษะในการท่ำางาน

อ่ย่างมีระบบ	 เห็นแนวัท่างในการประกอ่บอ่าชีพและการศึึกษาต่่อ่ไดี�อ่ย่างมีประส่ท่ธ่ภาพ	 ทั่�งท่างดี�านการดีำารงชีว่ัต่

และคืรอ่บคืรัวั	การอ่อ่กแบบเท่คืโนโลยี	เท่คืโนโลยีสารสนเท่ศึและการสื�อ่สาร	และดี�านการประกอ่บอ่าชีพ

	 การฝึึกฝึนทั่กษะการท่ำางาน	 มุ่งเน�นการท่ำางานในชีว่ัต่ประจัำาวััน	 เพื�อ่ช่วัยเหลือ่ต่นเอ่ง	 คืรอ่บคืรัวั	 ชุมชน	 และ

สังคืม	ที่�ว่ัาดี�วัยงานบ�าน	งานเกษต่ร	งานช่าง	งานประด่ีษฐ์	งานธุรก่จั	ฝึึกว่ัธีการท่ำางานดี�วัยต่นเอ่ง	ตั่�งแต่่การว่ัเคืราะห์งาน

การวัางแผู้นท่ำางาน	การปฏ่ิบัต่่งาน	และการประเม่นผู้ลการท่ำางาน	ทั่�งท่ำางานเป็นรายบุคืคืลและท่ำางานเป็นกลุ่ม	เพื�อ่ให�

เด็ีกสามารถท่ำางานไดี�บรรลุเป้าหมาย	และสามารถท่ำางานร่วัมกับผู้้�อื่�นไดี�อ่ย่างมีคืวัามสุข

ปล้กฝ่ังกระบวนการที่ำางาน

การลงมือำปฏิิบัติิจริง
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ประจำาปีการศึกษา 2564

	 เป็นตั่วัแท่นการแข่งขันมหกรรมวัันการศึึกษาเอ่กชน	“การศึึกษาเอ่กชนยกกำาลังสอ่งส้่	Next	Normal”	ประจัำา

ปีการศึึกษา	2564	จัังหวััดีบุรีรัมย์สมาคืมคืณะกรรมการประสานและส่งเสร่มการศึึกษาเอ่กชนการแข่งขันระดัีบจัังหวััดี	

จัำานวัน	2	รายการ

	 -	 การแข่งขันประด่ีษฐ์ขอ่งใช�จัากวััสดีุธรรมชาต่่ในท่�อ่งถ่�น	ช่วังชั�น	ม.1	-	ม.3

  o	ไดี�รับรางวััลเหรียญท่อ่ง

	 -	 การแข่งขันแกะสลักผู้ลไม�	ช่วังชั�น	ม.1	-	ม.3

 	 o	ไดี�รับรางวััลเหรียญท่อ่ง

ผู้ลสัมฤที่ธิิ�ขอำงกลุ่มสาระการเร่ยนร้�การงานอำาช่พิ
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ประจำาปีการศึกษา 2564

	 1.	รางวััล	“คืร้โรงเรียนเอ่กชนดีีเดี่น”	ประจัำาปี	2564	งานวัันการศึึกษาเอ่กชน	ประจัำาปี	2564	“การศึึกษา

เอ่กชนยกกำาลังสอ่งส้่	Next	Normal”

	 o	นายเท่พต่รีชา	ศึรีคืุณ

	 2.	เกียรต่่บัต่รคืร้ผู้้�ฝึึกสอ่นนักเรียน	ไดี�รับรางวััลเหรียญท่อ่ง	งานแข่งขันทั่กษะว่ัชาการและประกวัดีส่�งประด่ีษฐ์

นักเรียนโรงเรียนเอ่กชน	จัังหวััดีบุรีรัมย์	จัำานวัน	2	รายการ	ไดี�แก่

	 	 2.1	 ก่จักรรมการแข่งขันแกะสลักผู้ลไม�	ระดัีบชั�น	ม.1-3

ผู้ลสัมฤที่ธิิ�ขอำงกลุ่มสาระการเร่ยนร้�การงานอำาช่พิ
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	 กลุ่มสาระการเรียนร้�งานอ่าชีพเป็นกลุ่มสาระที่�เน�นกระบวันการท่ำางาน	 และการจััดีการอ่ย่างเป็นระบบ	

พัฒนาคืวัามค่ืดีสร�างสรรคื์	มีทั่กษะการอ่อ่กแบบงานและการท่ำางานอ่ย่างมีกลยุท่ธ์	โดียใช�กระบวันการเท่คืโนโลยีและ

เท่คืโนโลยีสารสนเท่ศึต่ลอ่ดีจันนำาเท่คืโนโลยีมาใช�ในการท่ำางาน	รวัมทั่�งการสร�างพัฒนาผู้ล่ต่ภัณฑ์หรือ่ว่ัธีการใหม่เน�น

การใช�ท่รัพยากรธรรมชาต่่ส่�งแวัดีล�อ่มและพลังงานอ่ย่างประหยัดีและคืุ�มคื่า	 โดียมุ่งพัฒนาให�เป็นคืนที่�สมบ้รณ์และ

สมดีุลทั่�งดี�านจ่ัต่ใจั	ร่างกาย	สต่่ปัญญา	อ่ารมณ์	และสังคืม	โดียมุ่งเน�นการพัฒนาให�ผู้้�เรียนมีคืวัามร้�	คืวัามสามารถ	ทั่�ง

ดี�านว่ัชาการ	ว่ัชางาน	และว่ัชาชีว่ัต่	เพื�อ่ให�สามารถดีำารงชีว่ัต่อ่ย้่ในสังคืมไดี�อ่ย่างมีคืวัามสุข	พึ�งต่นเอ่งไดี�	อ่ย้่ร่วัมกับผู้้�

อ่ื�นอ่ย่างสร�างสรรคื์	พัฒนาสังคืมและส่�งแวัดีล�อ่ม	

แนวที่างการพิัฒนากลุ่มสาระการเร่ยนร้�การงานอำาช่พิ
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นายอำานวย สังข์ทองหลืาง
หัวัหน�ากลุ่มสาระการเรียนร้�ว่ัชาสุขศึึกษา

และพลศึึกษา

นายชนเทพิ สังข์ทองหลืาง
คืร้สอ่นว่ัายนำ�า

นายวิรั์ช หมวดปร์ะโคน
คืร้พลศึึกษา

นายพิิพัิฒน์ โสนะชัย
คืร้สอ่นว่ัายนำ�า

นางจีัร์ะวร์ร์ณ เดชสันเทียะ
คืร้สุขศึึกษา

นางสาวนิฤมลื บุัญลือย
คืร้สอ่นว่ัายนำ�า

นางสาววันทนา แผ้วพิลืสง
คืร้พลศึึกษา

นางสาวนิภารั์ติน์ ไชยริ์บูัร์ณ์
คืร้สอ่นว่ัายนำ�า

นางสาวสุมิติร์า ปล้ืืมกมลื
คืร้พลศึึกษา

กลุ่มสาระการเร่ยนร้�สุขศึกษาและพิลศึกษา

ที่ำาเน่ยบบุคุลากร
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	 ในปีการศึึกษา	 2562	ท่างโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ไดี�ดีำาเน่นการสร�างสระว่ัายนำ�ามาต่รฐานขนาดี	 ยาวั	 25	 เมต่ร	

กวั�าง	12.50	เมต่ร	และสระขนาดีเล็ก	ยาวั	6.00	เมต่ร	กวั�าง	12.50	เมต่ร	โดียมีพื�นที่�โดียรวัม	1,200	ต่ารางเมต่ร	โดียมี

วััต่ถุประสงค์ื	เพื�อ่ใช�สำาหรับการเรียนการสอ่นกีฬาว่ัายนำ�า	เพื�อ่ให�นักเรียนโรงเรียนมารีย์อ่นุสรณ์ไดี�เรียนร้�การว่ัายนำ�า	สามา

รถว่ัายนำ�าเป็น	สามารถช่วัยเหลือ่ต่นเอ่งไดี�	และมีสุขภาพอ่นามัยแข็งแรงสมบ้รณ์

กลุ่มสาระการเร่ยนร้�สุขศึกษาและพิลศึกษา

สระว่ายนำ�ามาติรฐาน

 ห�อำงรับรอำง ภายในอำาคุาร 

ห�อำงนำ�าและห�อำงเก็บขอำงนักเร่ยน-นักก่ฬาว่ายนำ�า
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กิจกรรมการว่ายนำ�า

ผู้ลงานด�านก่ฬาว่ายนำ�า



92 วารสารวารสาร  มารีย์อนุสรณ์ มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2564ประจำาปีการศึกษา 2564

ผู้ลงานที่่�ภาคุภ้มิใจ

เด็กหญิงณฐา ธินนชนะกิจ

มารี์ย์อนุสร์ณ์คัพิ รุ์่น 10 ปี หญิง 

3 เหรี์ยญทอง 6 เหรี์ยญเงิน 3 เหรี์ยญทองแดง

V Pool Swimming Cup อ.บั้านนา จั.นคร์นายก

รุ์่น 11 ปี หญิง ถ้วยร์างวัลืยอดเย่ียม อันดับัท่ี 4 

1 เหรี์ยญทอง 3 เหรี์ยญเงิน 1 เหรี์ยญทองแดง

เด็กชายก่รติิ ม้ลรังษ่

เอกป่ญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี�ยนชิพิ รุ์่น 10 ปี ชาย 

1 เหรี์ยญทอง 3 เหรี์ยญเงิน 5 เหรี์ยญทองแดง

เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

รุ์่น 11 ปี ชาย 6 เหรี์ยญทองแดง

เด็กชายปฏิิภาณ ปักกาสาร

เอกป่ญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี�ยนชิพิ รุ์่น 12 ปี ชาย 

3 เหรี์ยญทอง 2 เหรี์ยญเงิน 4 เหรี์ยญทองแดง

V Pool swimming cup รุ์่น 13 ปี ชาย 

ถ้วยร์างวัลืยอดเย่ียม อันดับัท่ี 4 แลืะ 2 เหรี์ยญทองแดง

เด็กหญิงพิิชญธิิดา บุญพิิมพ์ิ

เอกป่ญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี�ยนชิพิ รุ์่น 11 ปี หญิง 

2 เหรี์ยญเงิน 2 เหรี์ยญทองแดง

มารี์ย์อนุสร์ณ์คัพิ รุ์่น 11 ปี หญิง 

ถ้วยร์างวัลืยอดเย่ียม อันดับัท่ี 4 

4 เหรี์ยญทอง 5 เหรี์ยญเงิน 2 เหรี์ยญทองแดง
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ผู้ลงานที่่�ภาคุภ้มิใจ

เดก็ชายปัณณที่ตัิ บญุพิิมพ์ิ

ร์ายการ์ The Mall Korat Swimming Cup คร้ั์งท่ี 21

ร์างวัลืร์องชนะเลิืศอันดับั 6 คะแนนร์วมบุัคคลืยอดเย่ียม 

รุ่์นอายุ 8 ปี ชาย เอกป่ญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี�ยนชิพิ 

ร์างวัลืร์องชนะเลิืศอันดับั 6 คะแนนร์วมบุัคคลืยอดเย่ียม 

รุ่์นอายุ 8 ปี ชาย 

เดก็หญงิจ่รณัฏิฐ์ดา เร่ยบร�อำย

ร์ายการ์ The Mall Korat Swimming Cup คร้ั์งท่ี 21

ร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั 5 คะแนนร์วมบุัคคลืยอดเย่ียม 

รุ์่นอายุ 10 ปี หญิง เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

ร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั 6 คะแนนร์วมบุัคคลืยอดเย่ียม 

รุ่์นอายุ 11 ปี หญิง 3 เหรี์ยญทอง 2 เหรี์ยญเงิน 3 เหรี์ยญทองแดง

เดก็ชายจริพิงศ์ จุลเดช

ร์ายการ์ เอกป่ญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี�ยนชิพิ 
ร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั 7 คะแนนร์วมบุัคคลืยอดเย่ียม 
รุ์่นอายุ 14 ปี ชาย 5 เหรี์ยญทอง
V Pool swimming cup รุ์่น 14 ปี ชาย 
ร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั อันดับัท่ี 4 

เดก็หญงิจ่รวรา เร่ยบร�อำย

ร์ายการ์ เอกป่ญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี�ยนชิพิ รุ์่น 6 ปี หญิง 

รุ์่นอายุ 6 ปี หญิง 1 เหรี์ยญเงิน เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

รุ์่นอายุ 6 ปี หญิง 1 เหรี์ยญเงิน 



94 วารสารวารสาร  มารีย์อนุสรณ์ มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2564ประจำาปีการศึกษา 2564

เดก็ชายณฐัวัฒน์ ศร่หัติถผู้ดงุกจิ

ร์ายการ์เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

รุ์่นอายุ 7 ปี ชาย 6 เหรี์ยญทอง 2 เหรี์ยญเงิน 5 เหรี์ยญทองแดง

ร์ายการ์ The Mall Korat Swimming Cup คร้ั์งท่ี 21

ถ้วยร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั อันดับัท่ี 2 รุ์่น อายุ 6 ปี ชาย

เดก็ชายณฐัวรรธ์ิน ศร่หตัิถผู้ดุงกจิ

ร์ายการ์เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

รุ์่นอายุ 7 ปี ชาย 1 เหรี์ยญทอง 7 เหรี์ยญทองแดง

ร์ายการ์ The Mall Korat Swimming Cup คร้ั์งท่ี 21

ถ้วยร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั อันดับัท่ี 5 รุ์่น อายุ 6 ปี ชาย 

แลืะ 1 เหรี์ยญเงิน

ผู้ลงานที่่�ภาคุภ้มิใจ

เดก็หญงิปัณฑิิติา ปักกาสาร

ร์ายการ์ เอกป่ญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี�ยนชิพิ 

รุ์่นอายุ 10 ปี หญิง 2 เหรี์ยญทองแดง

V Pool swimming cup รุ์่น 11 ปี หญิง 

ร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั อันดับัท่ี 8 แลืะ 3 เหรี์ยญทองแดง

เดก็ชายจริพินธ์ิ จุลเดช

ร์ายการ์ เอกป่ญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี�ยนชิพิ 

รุ์่นอายุ 13 ปี ชาย 4 เหรี์ยญทอง 1 เหรี์ยญทองแดง

V Pool swimming cup รุ์่น 13 ปี ชาย 

ร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั อันดับัท่ี 3 แลืะ 3 เหรี์ยญเงิน 

2 เหรี์ยญทองแดง
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เดก็ชายณฐัพัิชร์ ศร่หัติถผู้ดุงกจิ

เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

รุ์่นอายุ 6 ปี ชาย 2 เหรี์ยญเงิน 4 เหรี์ยญทองแดง

ร์ายการ์ The Mall Korat Swimming Cup คร้ั์งท่ี 21

ร์างวัลืร์องชนะเลืิศอันดับั อันดับัท่ี 6 รุ์่น อายุ 6 ปี ชาย

เดก็ชายปิยพิทัี่ธ์ิ สังข์ที่อำงหลาง

ร์ายการ์เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

รุ์่นอายุ 8 ปี ชาย 

1 เหรี์ยญทองแดง 4 เหรี์ยญทองแดง

เดก็ชายนนที่พิทัี่ธ์ิ สังข์ที่อำงหลาง  

ร์ายการ์เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

รุ์่นอายุ 9 ปี ชาย 

2 เหรี์ยญทอง 1 เหรี์ยญทองแดง

ผู้ลงานที่่�ภาคุภ้มิใจ

เดก็ชายราเมศวร์ สงัข์ที่อำงหลาง

ร์ายการ์เมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี�ยนชิพิ

รุ์่นอายุ 12 ปี ชาย 

1 เหรี์ยญทอง 2 เหรี์ยญเงิน 4 เหรี์ยญทองแดง

การแข่งขนัก่ฬาว่ายนำ�าชงิชนะเลศิแห่งประเที่ศไที่ย

ภาคุ 3 ประจำาปี 2565
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วิที่ยาการคุำานวณและเที่คุโนโลย่
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	 โรงเรียนคุืณธรรมต่ามว่ัถีคืร่สต์่	หมายถึง	สถานศึึกษาที่�ผู้้�บร่หาร	คืร้	นักเรียน	ผู้้�ปกคืรอ่ง	ชุมชน	และ

ผู้้�ที่�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่ง	มีส่วันร่วัมในกระบวันการขับเคืลื�อ่นก่จักรรมที่�ส่งเสร่มคืวัามดีีในร้ปแบบต่่าง	ๆ 	ทั่�งภายใน	

และภายนอ่กโรงเรียน	 ซึึ่�งเป็นการนำาไปส่้การพัฒนาและปรับเปลี�ยนเป็นพฤต่่กรรมที่�พึ�งประสงค์ืในเช่งบวัก	

ไดี�อ่ย่างยั�งยืน	และนำาไปขยายผู้ลส่้เคืรือ่ข่ายต่่าง	ๆ	ให�พัฒนาคุืณธรรมจัร่ยธรรมขับเคืลื�อ่นเพื�อ่ส่งผู้ลต่่อ่ส่วัน

รวัมในการพัฒนาประเท่ศึชาต่่ต่่อ่ไป

โรงเร่ยนคุุณธิรรมติามวิถ่คุริสติ์ติ�นแบบ

โรงเร่ยนมาร่ย์อำนุสรณ์ อำำาเภอำเมือำง จังหวัดบุร่รัมย์

หลักการ

  ระเบ่ดีจัากข�างใน	 ดี�วัยคืวัามสมัคืรใจัและ

เต็่มใจัจัะพัฒนาเป็นโรงเรียนคุืณธรรม	ทุ่กคืนคืวัรต่ระหนัก

และมั�นใจัในคืุณค่ืา	 และคืวัามสำาคัืญขอ่งการมีคุืณธรรม	

ซึึ่�งจัะช่วัยให�ทุ่กคืนในโรงเรียนอ่ย่้ร่วัมกันไดี�อ่ย่างมีคืวัามสุข

โดียอ่าศัึย	 คืณะผู้้�บร่หาร	 คืณะคืร้เป็นฐานในการขับ

เคืลื�อ่นส่้ผู้้�เรียน

  ใช�กระบวันการมีส่วันร่วัมทุ่กคืนในโรงเรียน

ร่วัมกันท่ำา	 เป็นการปฏ่ิบัต่่ดี�วัยต่นเอ่ง	 โดียร่วัมกันค่ืดี	

วัางแผู้นร่วัมกันท่ำา	และร่วัมกันประเม่นผู้ลร่วัมกัน	 รับผู้ล

ประโยชน์เพื�อ่ขจััดีพฤต่่กรรมที่�ไม่พึงประสงค์ืให�หมดีไป

จัากโรงเรียน

  มีการต่่ดีต่ามประเม่นผู้ลอ่ย่างสมำ�าเสมอ่	

และใช�นวััต่กรรมที่�หลากหลายเป็นเคืรื�อ่งมือ่ในการ

พัฒนา	 นำาผู้ลมาปรับปรุงเพื�อ่หาว่ัธีพัฒนาให�ดีีขึ�นและ

พัฒนาอ่ย่างต่่อ่เนื�อ่ง

  มีการกำาหนดีแผู้นการดีำาเน่นงาน	แผู้นงาน	โคืรงงาน

ทั่�งระยะสั�น	 และระยะยาวั	 เพื�อ่ให�เก่ดีคืวัามยั�งยืนปัจัจััย

ส่้คืวัามสำาเร็จั
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-	 ก่จักรรมท่านข�าวัให�หมดีจัาน	เศึษอ่าหารเป็นศ้ึนย์

-	 โคืรงการล�างจัานคืือ่ล�างใจั

-	 หนึ�งห�อ่งเรียนหนึ�งโคืรงงานคุืณธรรม

-	 ก่จักรรมการอ่อ่มกับเคืรด่ีต่ยเ้นี�ยน	เพื�อ่ส่งเสร่ม

	 ให�นักเรียนร้�จัักการวัางแผู้นการเง่น

-	 ก่จักรรมจ่ัต่อ่าสารักษาคืวัามสะอ่าดี

-	 พัฒนาโปรแกรมท่ำาเนียบคืนดีี	มีจ่ัต่อ่าสา

	 เพื�อ่ส่งเสร่มคืวัามดีี	(http://tscore.ms.ac.th)

-	 โคืรงการมารีย์ร่วัมจ่ัต่	เสร่มชีว่ัต่ให�ชุมชน

-	 โคืรงการธนาคืารขยะ	(ย่อ่	และแยกขยะ)	

ปัจจัยส้่คุวามสำาเร็จ

กิจกรรมพิัฒนาคุุณธิรรม

การกระจายอำำานาจ

การม่ส่วนร่วม

การระดมคุวามคุิดเห็น

การเสริมแรงขวัญ
และกำาลังใจ

การนำาเที่คุโนโลย่เข�ามาเป็นเคุรื�อำงมือำ

1.

2.

3.

4.

5.
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ประมวลภาพิที่ำาคุวามด่
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บที่เร่ยนที่่�ได�

	 จัากการสง่เสร่มคุืณธรรมจัร่ยธรรมในสถานศึึกษา	ขอ่งโรงเรียนมารียอ์่นุสรณ์	โดียยดึีอั่ต่ลักษณ์	๔

“รักเมต่ต่า	ซืึ่�อ่สัต่ย	์กตั่ญญู้	อ่ย้อ่่ยา่งพอ่เพียง”	ส่งผู้ลให�ผู้้�มีส่วันไดี�ส่วันเสียมีคุืณธรรมจัร่ยธรรม	เป็นคืนดีี

ขอ่งสังคืม	 โรงเรียนมีคืวัามรักคืวัามเอื่�อ่อ่าท่รที่�ดีีต่่อ่กัน	 ไม่มีการร�อ่งเรียนขอ่งผู้้�ที่�เกี�ยวัข�อ่งกับโรงเรียน	

ท่ำาให�คืร้	บุคืลากร	นักเรียน	และผู้้�ปกคืรอ่งมีคืวัามสุขบนพื�นฐานขอ่งคืวัามพอ่เพียง	โดียพบบท่เรียน

ที่�ไดี�จัากการดีำาเน่นการพัฒนาคุืณธรรม	คืือ่	กระบวันการแบบการกระจัายอ่ำานาจั	ให�ทุ่กคืนมีส่วันร่วัม

มีส่วันเป็นเจั�าขอ่ง	และมีการเสร่มแรง	จัะท่ำาให�มีคืวัามภ้ม่ใจัในส่�งที่�ต่นเอ่งค่ืดี	ต่นเอ่งกระท่ำาและ

เป็นแบบอ่ย่างที่�ดีีในสงัคืม	ต่ามสโลแกนที่�ว่ัา	“หัวักระด่ีก	ลำาตั่วัและหางต่�อ่งกระด่ีก”	เป็นกระบวันการพฒันา

ทั่�งระบบจันท่ำาให�เก่ดีการพัฒนาที่�ยั�งยืน	และเก่ดีผู้ลเช่งประจัักษ์
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