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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
โครงการ โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   

ประจ าปีการศึกษา  2562 
กิจกรรม ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระยะเวลาการด าเนินงาน        ศึกษาดูงานวันที่  ๖-๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  นางยุวรี   เพ็ชรตา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่    3.1   
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่        3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา / มาตรฐาน13  ตัวบ่งช้ี  13.2 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ดังนั้น ความรู้ ความสามารถ จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ กิจกรรมการศึกษาดูงานเป็นกิจกรรม
ที่ท าให้ครูได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีโลกทัศน์ มีทักษะและประสบการณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
น าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ก่อให้เกิดความคิดในการต่อยอดจาก
ของเดิม สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
           โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรไดน้ า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานมาริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ปรับพฤติกรรมในการท างานเพ่ือผลลัพธ์คือ
ผู้เรียนเป็นเด็กดี  คนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
.   
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 ข้อ 1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการท างานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ 
 ข้อ 2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อ 3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
3.  เป้าหมาย  (ควรแสดงอยู่ในรูปของจ านวน  หรือร้อยละ) 
   ด้านปริมาณ   (จ านวน) 

 3.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จ านวน 38 คน ได้รับการพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 3.2 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ครูและบุคลากรอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ด้านคุณภาพ  (ร้อยละ) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการท างานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาก าหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและ
พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ร้อยละ 90 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ด้านผลลัพธ ์
-ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
มาพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ และมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 
-สอบถาม 
-สังเกตตามสภาพจริง 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

2.ด้านงบประมาณ 
-งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกิจกรรม มีความ
เพียงพอ เหมาะสม 

-สอบถาม -แบบสอบถาม 

3.ด้านกระบวนการ 
-กระบวนการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเหมาะสม 
-กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรเหมาะสม 

 
-สอบถาม 
-สังเกตตามสภาพจริง 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม(ภาพลักษณ์) 
-ครูและบุคลากรโรงเรียนมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
-สอบถาม 
-สังเกตตามสภาพจริง 
-ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
5.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 จ านวนเป้าหมาย           38 คน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  38 คน   

แบ่งเป็น 
- ผู้บริหาร    1 คน 
- บุคลากร    37 คน 

 6. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ 39,040.  บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน  39,040.  บาท 
 คงเหลือ   0           บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรน าความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนาการท างาน
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ เป็นครูมือ
อาชีพ 

  ครูและบุคลากรน าความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนาการ
ท างานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ 

2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 
และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 
 

  ครูให้มีความรู้ความสามารถ 
และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

  ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ขวัยและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
8.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 -ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมา
พัฒนางานที่รับผิดชอบได้ และมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถน า
ความรู้ และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนางานที่
รับผิดชอบได้ และมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2 -งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
กิจกรรม มีความเพียงพอ เหมาะสม 

  งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามกิจกรรม มีความเพียงพอ 
เหมาะสม 

3 -กระบวนการด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมเหมาะสม 
-กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร
เหมาะสม 

  กระบวนการด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมเหมาะสม 
-กระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรเหมาะสม 

4 -ครูและบุคลากรโรงเรียนมีคุณภาพ 
ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ครูและบุคลากรโรงเรียนมี
คุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 



9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
9.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จ านวน 11 คน  เพศหญิง  จ านวน 27 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 38 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์      
2 หน่วยงานและสถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม      
3 วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ของสถานที่ศึกษาดูงาน      
4 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน      
5 ก่อนการศึกษาดูงาน  : ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
     

6 หลังการศึกษาดูงาน  : ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึนจากการศึกษาดูงาน 

     

7 ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงาน      
 

-    จ านวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 85.5    ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ 14.5    ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ    -      ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ    -    ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ    -     ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด  

 9.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 

-ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. .....................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       
10.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

ครูและบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงาน 
มาพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์งานที่รับผิดชอบได้ 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

- 



 
 
 

     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางยุวรี   เพ็ชรตา) 
         ต าแหน่ง   คร ู
 
 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลกัฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาดูงานโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศึกษาดูงานอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 



ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 



ศึกษาดูงานอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
๑. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
             
           การพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียน ครู ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ดังนั้น ความรู้ ความสามารถ จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ กิจกรรมการศึกษาดูงานเป็นกิจกรรม
ที่ท าให้ครูได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีโลกทัศน์ มีทักษะและประสบการณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
น าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ก่อให้เกิดความคิดในการต่อยอดจาก
ของเดิม สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
           โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรไดน้ า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานมาริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ปรับพฤติกรรมในการท างานเพ่ือผลลัพธ์คือ
ผู้เรียนเป็นเด็กดี  คนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการท างานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ 

๒.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
๒.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ผลผลิต(Output) 
      เชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จ านวน 38 คน ได้รับการพัฒนา

ตนเองโดยการศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
     ๓.๑.๒ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ครูและบุคลากรอย่างน้อยภาคเรียนละ 

๑ ครั้ง 
      เชิงคุณภาพ 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการท างาน

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาก าหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและ
พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ๓.๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
     ๓.๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
๔. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน (วงจร PDCA หรือ Deming Cycle) ตามตาราง ดังนี้ 

1) Plan คือ การวางแผน 



2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 
3) Check คือ การตรวจสอบ 

          4) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท ามาตรฐานใหม่  
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.ประชุมวางแผนการ
ท างาน 

             

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ              
3.ด าเนินงานตามโครงการ              
4.ติดตาม และประเมินผล              
5.สรุปผลการศึกษาดูงาน              

 
5.งบประมาณ 

5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  29,920 บาท 
5.2 งบประมาณจากการระดมทรัพยากร/งบประมาณอ่ืนๆ จ านวน..........................บาท 
      รวมทั้งสิ้น จ านวน......................................บาท 

     รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ รวม ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
หมาย
เหตุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่าครุ 
ภัณฑ์ 

1.ประชุมวางแผนการ
ท างาน 

- - - - - พ.ค.-ก.ย   

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ - - - - - พ.ย   
3.ด าเนินงานตาม
โครงการ 

เบี้ยเลี้ยงครู 
9,120 
จ้างเหมารถ 
17,000 
ชมเพลาเพลิน 
3,800 

- - - 29,920 6 ธ.ค.62   

4.ติดตาม และประเมินผล - - - - - ธ.ค 62   
5.สรุปผลการศึกษาดูงาน - - - - - ม.ค.63   
           รวม         
 
6. ระยะเวลา  ศึกษาดูงาน 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
7. สถานที่ด าเนินงาน 1.โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
                               2.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

    3.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 



    4.สนามช้างอารีน่า อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
    5.อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

8.ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
9.การวัดประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ด้านผลลัพธ ์
-ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
มาพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ และมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 
-สอบถาม 
-สังเกตตามสภาพจริง 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

2.ด้านงบประมาณ 
-งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกิจกรรม มีความ
เพียงพอ เหมาะสม 

-สอบถาม -แบบสอบถาม 

3.ด้านกระบวนการ 
-กระบวนการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเหมาะสม 
-กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรเหมาะสม 

 
-สอบถาม 
-สังเกตตามสภาพจริง 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม(ภาพลักษณ์) 
-ครูและบุคลากรโรงเรียนมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
-สอบถาม 
-สังเกตตามสภาพจริง 
-ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ครูและบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงาน 
มาพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์งานที่รับผิดชอบได้ 

10.2 โรงเรียนได้รับการยอมรับ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 
              (นางยุวรี เพ็ชรตา) 
 

ลงชื่อ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางยุวรี   เพ็ชรตา) 
                งานแผนงาน 
 

ลงนาม                  ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางชุติมา ปราบมนตรี) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 



ก าหนดการเดินทาง 
ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 
เวลา 04.00 น.   คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรพร้อมกันหอประชุม 
เวลา 04.30 น.   ออกเดินทางจากโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
เวลา 09.00 น.   เดินทางถึงจังหวัดบุรีรัมย์ หยุดพักท าภารกิจส่วนตัว 
เวลา 09.30 น.   เดินทางถึงปราสาทเขาพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ชมอุทยานเขาพนม
รุ้ง 
เวลา 10.30 – 12.00น.  เดินทางถึงโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
    พิธีเปิด เสวนา “ การบริหารจัดการคุณภาพกับการประกันคุณภาพแนว
ใหม่  

พ.ศ.2561” (นายนคร ตังคะพิภพ และคณะ) 
    เสวนา “จัดห้องเรียน-สอนอย่างไรสู่พลโลก ศ๖วรรษที่ 21 WCSS สู่การ
ประกัน 
    คุณภาพภายใน 13 ตัวชี้วัด” นางศิริวรรณ อาจศรี และคณะ   

ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล(OBECQA)  
เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
เวลา 13.00 น.   ออกเดินทางไปยังสนามช้างอารีนา ชมสนามกีฬาช้างอารีนา ซื้อของที่ระลึก 
เวลา 14.30 น.   ออกเดินทางจากสนามช้างอารีนา เข้าศึกษาดูงานอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน 
เวลา 16.30 น.   ออกเดินทางกลับ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
เวลา 01.00 น.  คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรเดินทางกลับถึงโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โดยสวัสดิ
ภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
ที่  ๒๙๔/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปราชการ 
…………………………………………………………………… 

    ด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  จัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6- 7 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรยีนบัวหลวงวิทยาคม 
อ าเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่๑๓๖๕/
๒๕๖๐ เรื่อง  มอบอ านาจการอนุมัติการไปราชการ  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐   จึงสั่งให้
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ดังนี้  
        1.นางชุติมา   ปราบมนตรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

    2.นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์ ต าแหน่ง ครู 
         3.นางค าปุ่น ทิพย์โชติ ต าแหน่ง ครู 

4.นางยุวรี  เพ็ชรตา ต าแหน่ง ครู 
5.นางสาวมีนา ศรีกุลวงศ์ ต าแหน่ง ครู 
6.นายสัญญา สุริยภา  ต าแหน่ง ครู 
7.นางยุพรักษ์ พรหมภักดิ์ ต าแหน่ง ครู 
8.นางสาวสมิตานันท์     แสนเห็มทอง ต าแหน่ง ครู 
9.นางสาวสุกัญญา นามวงษา ต าแหน่ง ครู 
10.นางนาตยา สายัณห์  ต าแหน่ง ครู 
11.นางนริสา เสียงเพราะ ต าแหน่ง ครู 
12.นางญาณิศา ยลถนอม ต าแหน่ง ครู 
13.นายบัญชา สมบัติก าไร ต าแหน่ง ครู 
14.นายสุธาศิน เขียวทอง ต าแหน่ง ครู 
15.นายทว ี หลงน้อย ต าแหน่ง ครู 
16.นางสาวนารีนาท ห่อไธสง ต าแหน่ง ครู 
17.นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ ์ ต าแหน่ง ครู 
18.นางสาวปทิตตา ตรีพงษ์  ต าแหน่ง ครู 
19.นายจักรกฤษณ์ ภูผาบาง ต าแหน่ง ครู 
20.นายนิรันดร ์ อรปัญญา ต าแหน่ง ครู 
21.นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์ ต าแหน่ง ครู 
22.นายวุฒิพงษ์ บุญยอด ต าแหน่ง ครู 
23.นางสาวเปรมจิตร พวงประดิษฐ์ ต าแหน่ง ครู 
24.นางโสภิษฐ ์ จันทร์สมคอย ต าแหน่ง ครู 
25.นางสาวธัญญาวรรณ สีลาทอน ต าแหน่ง ครู 
26.นางชัชชฏาภรณ์ ลุนชัยภา ต าแหน่ง ครู 



27.นายศุภวิชญ ์ สุทธิอาจ ต าแหน่ง ครู 
28.นางสาวปาระมี เกตุภูวงษ์ ต าแหน่ง ครู 
29.นางประทุมพร มณีจันทร์ ต าแหน่ง ครู 
30.นางสาวเบญจมาศ ปวงสุข  ต าแหน่ง ครู 
31.นางสาวกนิษฐา สีสถาน  ต าแหน่ง ครู 
32.นางสาวสุพรรณี วงษ์พิมพ์ ต าแหน่ง ครู 
33.นางสาวศิริลักษณ์ พันธุรัตน์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
34.นายวรุฒ  นามแสง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
35.นายอภิวัฒน ์ ผาบสิมมา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
36.นางสุพัตรา   ภูผินผา  ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
37.นางสาววนิดา ทุมสงคราม ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

         38.นายอิทธิพล ฤาชากุล ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
39.นางสาวธนิตา ฤาชากุล ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
40.นายชัยพงษ ์ บัวป้อม  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
41.นางสาวอัจฉรา  มุทนาเวช ต าแหน่ง ครูธุรการ 

 
อนึ่ง    ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครั้งนี้    ให้ผู้เดินทางไปราชการโดยเบิกค่าพาหนะ

และค่าเบี้ยเลี้ยงจากโรงเรียนโดยประหยัด 

              สั่ง   ณ   วันที่    ๕   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ลงชื่อ        
               (นางชุติมา   ปราบมนตรี) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

 


