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รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน ด้วย
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาท โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ
ด้านการศึกษา ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษา
ในเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
           จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ จะขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขต
สุพรรณกัลยา โดยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้ร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของ สปป.ลาว  ด าเนิน
กิจกรรมด้านการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – ลาว ขึ้น ในระหว่าง
วันที่ 11 – 12 มกราคม 2559 เพ่ือสอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาครูและนักเรียนให้มี
สมรรถนะที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และเฉลิมฉลองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือการประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ประกอบด้วย สหวิทยาเขตท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ส่วนราชการในอ าเภอสามชุก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
หนองคาย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์  กระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว 
กระทรวงศึกษาธิการ ของ สปป.ลาว แผนกการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ และโรงเรียน
มัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ จนกิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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                                              ตอนที่ 1                      
                    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว  
 
สนองนโยบาย สพฐ.      ยุทธ์ศาสตร์ที ่ 1 

สนองมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานที่    3,7 
ลักษณะโครงการ                 โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระยะที่ 1  เดือน 1 ตุลาคม 2558  – เดือน 31 มกราคม  2559 
                                   ระยะที่ 2  เดือน มีนาคม 2559 –  เดือน มีนาคม 2560 
งบประมาณที่รับในโครงการนี้           งบประมาณอุดหนุนจากโรงเรียนปีงบประมาณ 2559  
                                                  จ านวน  30,000 บาท 
                                              งบประมาณอุดหนุนจากสมาคมผู้ปกครอง คร ูศิษย์เก่า และ                           
                                              ผูส้นับสนุนการศึกษาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามจ านวน 20,000 บาท 

                                              งบประมาณจากองค์กร/หน่วยราชการอ่ืนๆ จ านวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน 
และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดย
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือให้บรรลุประชาคมอาเซียนที่ เอ้ืออาทรและแบ่งปัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และได้ก าหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อน
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและเทค โนโลยีการสื่อสาร 
ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข 
สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
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               ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับนโยบายดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้อย่างสูงสุดและตอบสนองต่อ
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครูผู้สอนในโรงเรียนจะต้องสื่อสารภาษาในอาเซียน
ได้อย่างน้อย 1 ภาษา อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางภาษาและเทคโนโลยีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของบุคลากรในโรงเรียนคู่พัฒนาไทย – ลาว  ตามบันทึก
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกับ โรงเรียนมัธยมศึกษาของ สปป.ลาว  จึงได้
จัดท าโครงการเพ่ือผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาครู
และนักเรียนให้มีสมรรถนะท่ีส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

 
วัตถุประสงค์             เพ่ือพัฒนา                เพื่อแก้ไข               เพื่อป้องกัน                อื่นๆ (ระบุ) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมและการสื่อสารภาษา 
ในอาเซียน 

2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
3. เพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมอาเซียนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริมการน านโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย  
               เชิงปริมาณ  
           ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ านวน 20  คน ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน 
ของ สปป. ลาว จ านวน 20 คน ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 20 คน ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ านวน 20 คน  
รวมจ านวน 80  คน                 
              เชิงคุณภาพ     
          ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ E - Education Service  
มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วันที่เริ่มด าเนินการ  ระยะที่ 1       1  ตุลาคม 2558  
วันที่สิ้นสุดการด าเนินการ   ระยะที่ 1     31 มกราคม 2559 
พ้ืนที่เปา้หมายการด าเนินการ     โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม และโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สปป.ลาว 
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กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ/
คณะท างาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครูคู่พัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านระบบ E-ES 
(E - Education Service) 
 
 
 

ระยะที่ 1 
ขั้นเตรียมการ 
1.จัดท าโครงการ 
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.จัดท าหลักสูตร 
4.ด าเนินการตามหลักสูตร 
5.ติดต่อประสานด าเนินการ 
 สถานที่ ผู้เข้ารับการประชุม
ปฏิบัติการ 
6.เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบการประชุม 
ขั้นด าเนินการ 
จัดการประชุมปฏิบัติการตาม
แผนงานที่ก าหนด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ E-ES 
ขั้นติดตามการประเมิน 
ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
ขั้นสรุป 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ระยะที่ 2 
ติดตามผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ระบบ EES 
 

    
 กันยายน  58 
 
 
 
 ตุลาคม  58 
 
 
 
 
11 มกราคม  59 
 
 
 
 12 มกราคม 59 
 
 31 มกราคม 59 
 
 
 
มีนาคม  59 – 
มีนาคม  60 

โรงเรียนสามชุก
รัตนโภคาราม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ ระยะที่ 1  จ านวน 50,000 บาท 
ที ่ กิจกรรม     
  ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครูคู่พัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านระบบ E-ES 
  

   30,000 บาท    20,000 บาท   50,000 บาท 
 
 

 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความเข้าใจ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ครมูีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-สังเกต 
-ซักถาม 
-แบบสอบถาม 

-แบบสอบถาม 

2.ครูมีเทคนิคในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่าน
เครื่องมือเทคโนโลยี E-ES  

-สังเกต 
-ซักถาม 
-แบบสอบถาม 

-แบบสอบถาม 

3.โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

-สังเกต 
-ซักถาม 
-แบบสอบถาม 

-แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 น าความรู้ไปพัฒนาสู่นักเรียนและพัฒนางานในสถานศึกษา ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  ผู้เสนอโครงการ 

     ( นายไพโรจน์    ยังศิริ ) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 

  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

   ( นายวิโรจน์ วัชรคงศักดิ)์ 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                     (นางอุษา    สุดคนึง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
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                                                         ตอนที่ 2 

                                                 วิธีการด าเนินการ 

             สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาและกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมโครงการในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้เห็นความส าคัญในความร่วมมือทางการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน ประกอบกับได้เคยร่วมโครงการค่ายวิชาการเยาวชนประชาคมอาเซียนระหว่างนักเรียนโรงเรียนของ
ไทย กับนักเรียนโรงเรียนของ สปป.ลาว ในวันที่ 12 – 14 กันยายน พ.ศ. 2557   ณ  จังหวัดหนองคาย   และ 
นครหลวงเวียงจันทน์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มาครั้งหนึ่ง
แล้วนั้น  ทางสหวิทยาเขตสุพพรรณกัลยา จึงได้ประสานกับคณะผู้แทนของโรงเรียนท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม กับผู้บริหารของโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการของ สปป.ลาว 
ในวันที่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ เพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมและสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 ร่วมกัน ดังรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 – 1/2558 
 
                             รายงานประชุมการหารือเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                             โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – ลาว 
                                                ครั้งที ่2 - 1 /2558 
                                          วันพฤหัสบดีที่ 8   ตุลาคม  2558  
       ณ  ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
                                    ……………………………………………………………………  
ผู้เข้าร่วมประชุม   ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ 
เปิดประชุมเวลา   10. 00 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ         
             ประธานที่ประชุม อาจารย์ค าไต สุดทะวิไล ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก 
กล่าวต้อนรับและแนะน าคณะผู้เข้าร่วมประชุมตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เพียวัต โรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า จากสปป.ลาว และตัวแทนจากโรงเรียนท่าบ่อ และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
จากประเทศไทย 
           มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม      ไม่มี               มติที่ประชุม รับทราบ         
วาระท่ี 3  เรื่องหารือเพ่ือการปฏิบัติ  
      1. การพิจารณาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย-ลาว ร่วมกัน  

 1.1 การหารือพิจารณาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย-ลาว ที่โรงเรียน 
สามชุกรัตนโภคารามเชิญร่วมโครงการไว้ 
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          นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ่อ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ่อ  
ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการตามบันทึกการประชุมความร่วมมือครั้งที่ 1 ในความร่วมมือทางวิชาการ 
วัฒนธรรม และการต่อต้านยาเสพติด และได้ด าเนินโครงการค่ายวิชาการเยาวชนประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แล้วนั้น การด าเนินการ
โครงการครั้งที่ 2 ที่ได้ตกลงไว้จะด าเนินการที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม แต่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม ว่าการด าเนินการโครงการกิจกรรมนักเรียนจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะว่าจังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่มีเขตแดนติดกับ สปป.ลาว การเดินทางผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่สามารถใช้บอเดอร์พาสได้ จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเท่านั้น ในส่วนนักเรียนจึงท าให้มีค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าพาสปอร์ตสูง จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติวิชาการของครูตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย-ลาว แทน และได้ให้ นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้เสนอรายละเอียดโครงการ 
            มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบเห็นชอบในหลักการที่เสนอ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและ
ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย-ลาว ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

1.2 หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    นายไพโรจน์ ยังศิริ ได้น าเสนอหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการฝึกอบรมครู 

ในการใช้ระบบปฏิบัติการ EE-S (E - Education Service)  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ได้แจ้ง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า ระบบปฏิบัติการ EE-S (E - Education Service) เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม ที่ได้ท าการพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน น ามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดเรียนรู้ให้นักเรียนและครูของโรงเรียนทุกคน ที่มีท้ังเนื้อหากลางและจัดสร้างเพ่ิมเติมได้ มีการใช้
งานง่ายและสะดวก เพราะมีเพจคล้ายกับเพจของเฟสบุ๊ค มีแนวคิดที่จะน าระบบนี้มาใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต และโรงเรียนในสปป.ลาว ที่มีบันทึกตกลงความร่วมมือกัน โดยได้ตกลงกับ
บริษัทเอกชนคู่สัญญาไว้แล้วในการขอแอคเคาท์นัมเบอร์เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากของครูและนักเรียนโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคารามให้กับครูที่ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนได้หลังจากการอบรมแล้ว และจะเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ร่วมโครงการอีก
โรงเรียนละ 30 แอคเคาท์นัมเบอร์ ในโอกาสต่อไป 
               มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันทน์ 
          1.3 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
             ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน ก าหนด วันที่ 11 – 12  มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยครูโรงเรียนสามชุกรัตน
โภคาราม จ านวน 15 คน ครูในโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาโรงเรียนละ 2 – 3 คน ครูในกลุ่มโรงเรียน
ท่าบ่อ จ านวน 10 คน ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก โรงเรียนมัธยมศึกษา
สมบูรณ์เพียวัต โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า โรงเรียนละ 6 คน รวมจ านวน 18 คน ครูไม่จ ากัด
ระดับชั้น เน้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และภาษาลาว ก่อน ส่วนที่เหลือให้แต่ละโรงเรียนจัดสรรเอง
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ตามโควตาที่ได้รับ และทางคณะผู้แทนของ สปป.ลาว เสนอขอเพ่ิมจ านวน 2 คนซึ่งเป็นดูแลในเรื่องการศึกษา
และกีฬาของนครหลวงเวียงจันทน์ คือคณะห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมือง และคณะ 
              มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 
         1.4 ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
              ผู้แทนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม น าเสนอก าหนดการเดินทาง ก าหนดการประชุมอบรม  
การศึกษาดูงาน ที่ประชุมเห็นดีด้วย แต่ที่ประชุมส่วนหนึ่งได้เสนอให้ปรับปรุงตารางการศึกษาดูงานที่ได้จัด
ท าการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่เฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่า สปป.ลาว ไม่มีจังหวัดใดติดทะเล 
อยากที่จะเยี่ยมชมชายทะเลบ้าง ผู้แทนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จึงเสนอปรับเปลี่ยนที่ศึกษาดูงานเป็น
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีแทน และให้คณะของ สปป.ลาว ไปเยี่ยมชมชายทะเละที่หาดชะอ า 
             มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 
        1.5 รายละเอียดการเดินทาง ที่พัก 
              ผู้แทนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เสนอรายละเอียดให้ทางคณะ สปป.ลาว จัดท าพาสปอร์ต 
และเดินทาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเองที่ด่านตรวจนครหลวงเวียงจันทน์ - หนองคาย ทั้งขาเข้าและขา
ออก ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยคณะฝ่ายไทยจะมารอรับและส่งที่หน้าประตูขาเข้าและขาออกประเทศไทย ขาเข้า
เช้าในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ขาออกเช้าในวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น.  ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในประเทศไทยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ประกอบด้วยค่าเดินทาง 
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจัดท าประกันอุบัติเหตุ สถานที่พักจัดให้ที่สุพรรณภูมิรีสอร์ท หน้าโรงเรียนสามชุกรัตนโภ
คาราม 
             มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
         1.6 เอกสารการเดินทาง 
             ผู้แทนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ชี้แจงรายละเอียดว่า การด าเนินโครงการครั้งนี้ได้ใช้
งบประมาณจากภาครัฐบางส่วน จึงจ าเป็นต้องจัดท าในรูปแบบการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ จึงขอ
เอกสารในการด าเนินการต่างๆ ประกอบด้วย ส าเนาพาสปอร์ต แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
รูปถ่ายหน้าตรงส่งมาให้โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เพ่ือจัดเตรียมท า
เอกสารในเรื่องที่พัก การประกันอุบัติเหตุ  AD Card ทางโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จะจัดท าหนังสือเชิญ
เป็นทางการส่งมาอีกครั้งให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการโดยตรง และสถานทูต การจัดส่งเอกสารเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วจะจัดส่งทาง e - mail 
            มติที่ประชุม   มีมติรับทราบตามข้อเสนอ 
         1.7 งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
            ผู้แทนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ชี้แจงรายละเอียดประมาณในการด าเนินโครงการใน
ประเทศไทยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามจ านวน 30,000 บาท เงิน
สนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองครูศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามจ านวน 
20,000 บาท เงินสนับสนุนจากบริษัท ซิพสเต็ม จ ากัด  จ านวน 50,000 บาท รวมจ านวนทั้งสิ้น 100,000 บาท 
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แต่ใช้ในการด าเนินโครงการ 2 ระยะระยะที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ  ระยะที่  2  ความ
ต่อเนื่องของโครงการ ประมาณเดือนเมษายนหรือตุลาคม 2559 จะน าคณะครูที่ฝึกอบรมร่วมกัน จ านวน 20 
คนจากไทย มาเยี่ยมชมโรงเรียนใน สปป.ลาว ที่ร่วมโครงการ 
          มติที่ประชุม   มีมติรับทราบ 
      2. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ของ สปป.ลาว  
          ผู้แทนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้เสนอในที่ประชุมเห็นควรมีการลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยากับโรงเรียนมัธยมศึกษาของ สปป.ลาว อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
ครั้งที่ผ่านมาบางโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ยังไม่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ ส าหรับโรงเรียนที่ได้ร่วมลงนามไว้
แล้วมีหลายโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียน จึงควรให้มีการลงนามความร่วมมืออีกครั้ง 
       มติที่ประชุม   มีมติรับทราบเห็นดีด้วยในข้อเสนอ 
            ให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนของประเทศไทยกับโรงเรียนของ สปป.ลาว อีกครั้ง โดย
ก าหนดให้มีการลงนามในวันเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 11 มกราคม 2559) หลังพิธีเปิดการประชุม 
(เวลา09.30 น.) โดยจะใช้เวลาในการลงนามประมาณ 30 นาที ทางโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จะเรียนเชิญ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9(สุพรรณบุรี – นครปฐม)  มาเป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมและเป็นสักขีพยานในการลงนาม ทาง สปป.ลาว จะเชิญคณะห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมือง 
มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามร่วมกัน ให้ทุกโรงเรียนจัดเตรียมตรายางประทับมาด้วย การจัดเตรียม
เอกสารลงนามคู่โรงเรียนละ 3 ฉบับ เป็นภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ จ านวน 2 
ชุด  เอกสารลงนามภาษาไทยและภาษาอังกฤษโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามเป็นผู้จัดท า และจัดส่งส าเนามา
ให้โรงเรียนทาง สปป.ลาว จัดท าเป็นภาษาลาว และส่งกลับมาให้โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จัดเตรียม
เอกสารส าหรับพิธีลงนามความร่วมมือ 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
       การประสานงานครั้งต่อไปจะประสานงานกันทาง e –mail ให้แต่ละโรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน 
และ e –mail ที่ติดต่อไว้ ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนฝ่ายไทยมอบของที่ระลึกให้ผู้แทนโรงเรียน  
ฝ่าย สปป.ลาว 
 
                                     
                                                                    ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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          และจากผลการประชุมดังกล่าวทางคณะผู้แทนจึงได้น าผลการประชุมเสนอต่อประธานสหวิทยาเขต
สุพรรณกัลยา และได้ด าเนินกิจกรรมตามมติของที่ประชุม ด าเนินการท าหนังสือประสานงานสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เพ่ือประสานความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ผ่านไปยั งกระทรวงการ
ต่างประเทศของ สปป.ลาว กระทรวงศึกษาธิการ ของ สปป.ลาว และแผนกการศึกษาธิการนครหลวง
เวียงจันทน์ ประสานส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ในการอ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข้าออกประเทศ ประสานหน่วยงานทางราชการในพื้นที่ในการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ และประสาน
การด าเนินกิจกรรมโดยตรงกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เพียวัต 
และโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา และโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ ด าเนินกิจกรรมในวันที่ 11 – 12  มกราคม 2559   
ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 
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                                                             ตอนที่ 3  

                                                ผลการด าเนินการ 

 

            สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาได้มอบหมายให้โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย -  ลาว ระหว่าง วันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2559  
 ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ของประเทศไทย และ สปป.ลาว จ านวน 92 คน และผู้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ จ านวน 25 คน รวมจ านวน 117 คน ประกอบด้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                                            จ านวน 1 คน 
แผนกการศึกษาธิการและกีฬาเมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์                   จ านวน 1 คน 
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี                          จ านวน 37 คน 
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อ าเภอ ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี                         จ านวน 4 คน 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสพุรรณบุรี                    จ านวน 3 คน 
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวทิยา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสพุรรณบุรี                     จ านวน 1 คน 
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี                   จ านวน 1 คน 
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี                   จ านวน 3 คน 
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี                     จ านวน 3 คน 
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อ าเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี                                      จ านวน 3 คน 
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี                                    จ านวน 3 คน 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี                        จ านวน 3 คน 
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี                      จ านวน 3 คน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์    จ านวน 6 คน 
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เพียวัต เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์                    จ านวน 6 คน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์        จ านวน 7 คน 
วิทยากรผู้ให้การอบรมหลักสูตร EE – S                                                       จ านวน 7 คน 
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์                                                                            จ านวน 25 คน 
กิจกรรมประกอบด้วย  

1. ผู้บริหารโรงเรียนร่วมลงนามบันทึกประชุมความร่วมมือ ฉบับที่ 2  
2. ครูเข้ารับการอบรมระบบบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ( EES) 
3. ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. ผู้บริหารโรงเรียนและครูศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมมานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
5. ผู้บริหารโรงเรียนและครูศึกษาดูงานโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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                  ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว 
                                           วันที่ 11 – 12     มกราคม  2559 
                                  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม                     
                                      ****************************** 
วันที่  11 มกราคม 2559 
08.00 น. – 08.45 น.           ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม อาคาร 5 
09.00 น. – 09.45 น.           พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษ โดย  
                                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
09.45 น. – 10.00 น.           การแสดงร าอวยพร ชุดไกรลาศส าเริง                                     
10.00 น. – 10.30 น.           พิธีลงนามความร่วมมือ และบันทึกภาพร่วมกัน 
11.00 น. – 12.00 น.           ความรู้พื้นฐานในการใช้ระบบปฏิบัติการ E-ES และ QR code 
12.00 น.  – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.00 น.          - ประชุมเชิงปฏิบัติการครูคู่พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ E-ES 
                                       (E - Education Service)  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน 
                                    - ผู้บริหารแยกกลุ่มศึกษาดูงานในจังหวัดสุพรรณบุรี 
16.00 น. – 17.00 น.            เยี่ยมชมตลาดสามชุกร้อยปี 
18.30 น. – 21.30  น.           กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / รับประทานอาหารเย็น 
                                      ที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
วันที่  12 มกราคม 2559 
06.30 น.                         ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน  
10.00 น. –12.00 น.           ศึกษาดูงานโรงเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
12.00 น.                         รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. – 14.30 น.          ศึกษาดูงานโรงเรียนในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
14.30 น. - 16. 30 น.          เยี่ยมชมชายหาดชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
17. 00 น.                        รับประทานอาหารเย็น  
18.00 น.                         ออกเดินทางกลับ 
21.00 น.                         เดินทางถึงสุพรรณบุรี 
 
                                          ***************************** 
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ค ากล่าวรายงานในพิธีเปิด 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว 

วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 

 
เรียนท่าน ดร. เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
(สุพรรณบุรี – นครปฐม) ประธานในพิธีที่เคารพ และ ท้าวค าพน  ไชยะเพ็ด  คณะห้องการศึกษาธิการและ
กีฬาเมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์  ประธานฝ่ายลาว  ที่เคารพ 
 
       ดิฉัน นางอุษา  สุดคนึง ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
ในนามประธานคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา  
ไทย – ลาว และผู้ร่วมงานทุกท่านขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว ในวันนี้ ตามที่สหวิทยาเขตสุพรรณ
กัลยา โดยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่
พัฒนา ไทย – ลาว ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสังคม วัฒนธรรม และการสื่อสารภาษาในอาเซียน 
๒. เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๓. เพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมอาเซียนและเทคโนโลยีทาง   การศึกษาใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. ส่งเสริมการน านโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเฉลิมฉลองการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

           ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว ในครั้งนี้ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากโรงเรียนในสหวิทยา
เขตสุพรรณกัลยา จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนเครือข่ายร่วมโครงการในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๐ โรงเรียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาของ สปป.ลาว จ านวน ๓ โรงเรียน มีผู้ร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๘๐ คน โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ ประกอบด้วย โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท สมคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า และผู้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากบริษัทซิพสเต็ม จ ากัด จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๕,๐๐๐ บาท รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐ บาท และได้รับความร่วมมือการประสานงานและอ านวย
ความสะดวกต่างๆ จากสหวิทยาเขตท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ส่วนราชการในอ าเภอสามชุก โรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
เวียงจันทน์ กระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว กระทรวงศึกษาธิการ ของ สปป.ลาว และแผนกการ
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ศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการครูคู่พัฒนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ E-ES (E – Education Service) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน 
เยี่ยมชมตลาดร้อยปี  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด
สุพรรณบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์ และโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี   
 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่าน เกรียงพงศ์ ภูมิราช กล่าวเปิดงาน   การจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว บรรยายพิเศษ พร้อมทั้งเป็นสักขี
พยานในการลงนามความร่วมมือ ขอกราบเรียนเชิญ 
 

.....................................................................................  
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                                                ค ากล่าวเปิดงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว 
วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
 

 
เรียน  ..................................................................................................  
 
 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว ในวันนี้ 
 
 จากการได้รับฟังค ากล่าวรายงานของท่านประธานคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่ พัฒนา ไทย – ลาวในวันนี้  
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทของการด าเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ
ความสัมพันธ์ และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือ
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสังคม วัฒนธรรม 
และการสื่อสารภาษา    ในอาเซียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมอาเซียน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในศตวรรษ  ที่ 21 
 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา 
ไทย – ลาว ทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ ในการสนับสนุนจัดกิจกรรม และโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคารามที่ได้สนับสนุนงบประมาณในวันนี้ ที่เห็นความส าคัญของการศึกษา การพัฒนาครูและ
นักเรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ขอให้การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาวในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ 
 
 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว ณ บัดนี้ 
 

.....................................................................................  
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                        พิธีเปิดการประชุมโดย นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช  
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 นายจิรศักดิ์ ช านาญภักดี นายอ าเภอสามชุก กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
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                        1. การลงนามบันทึกประชุมความร่วมมือ ฉบับท่ี 2  
  การลงนามบันทึกประชุมความร่วมมือ  ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย กับ สปป.ลาว 

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการการลงนามบันทึกประชุมความร่วมมือ ฉบับที่ 2 เพ่ือให้โรงเรียนทาง 
สปป.ลาว เสนอขออนุมัติต่อ แผนกการศึกษาธิการและกีฬาเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีเนื้อหาส าคัญร่วม
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกันและพิจารณาแผนงานโครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการด้านต่อต้านยาเสพติด 
2. โครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม 
3. โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 

         ลักษณะการลงนามร่วมกันเป็นแบบคู่โรงเรียนระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ มีผู้บริหารสถานศึกษาของทั้งสองโรงเรียนร่วมลงนาม โดยมี 
นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (สุพรรณบุรี – นครปฐม) 
เป็นสักขีพยานฝ่ายไทย และท้าวค าพน ไชยะเพ็ด คณะห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองสีสัตตะนาก  
นครหลวงเวียงจันทน์  เป็นสักขีพยาน ฝ่าย สปป.ลาว  
คู่โรงเรียนประกอบด้วย      
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก เมืองสีสัตตะนาก กับ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก เมืองสีสัตตะนาก กับ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อ. ศรีประจันต์ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก เมืองสีสัตตะนาก กับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ.สองพ่ีน้อง 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก เมืองสีสัตตะนาก กับ โรงเรียนทุ่งคลีโคกชา้งวิทยา อ.เดิมบางนางบวช 
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เพียวัต เมืองสีสัตตะนาก กับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช 
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เพียวัต เมืองสีสัตตะนาก กับโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อ.ดอนเจดีย์ 
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เพียวัต เมืองสีสัตตะนาก กับโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต์ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า เมืองหาดทรายฟอง กับโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อ.สามชุก 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า เมืองหาดทรายฟอง กับโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อ.อู่ทอง 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า เมืองหาดทรายฟอง กับโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา อ.สองพ่ีน้อง 
โดยมีเอกสารลงนามมีจ านวน 3 ฉบับ คือ ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาอังกฤษ ฉบับละ 2 ชุด                                         
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                การลงนามบันทึกประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย – ลาว 
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  แสดงสัญลักษณ์ความร่วมมือและมอบของที่ระลึก 
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     การประชุมโรงเรียนคู่พัฒนาไทย – ลาว 
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                           2. การอบรมระบบบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ( EE-S) 
            ครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย และ สปป.ลาว ได้เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติการการใช้ระบบ
บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ( EE-S)  โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสามชุกรัตโภคาราม 
จ านวน 2 ห้อง จ านวนครูเข้ารับการอบรม จ านวน  60 คน  มี ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม  เป็นวิทยากร
บรรยายในภาคทฤษฎี  นางกรรณิกา  สุวรรณรัตน์ หัวหน้างานเครือข่ายและเทคโนโลยี โรงเรียนสามชุกรัตนโภ
คารามและคณะ เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ    ระบบ EE-S เป็นเว็บไซต์การศึกษาตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรม
ทางการจัดการศึกษาด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์ เพื่อการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ที่โรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม และบริษัทเอกชนได้ร่วมพัฒนาเนื้อหาวิชาร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
สมาชิก ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน มีเนื้อหาในคลังเนื้อหากลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ระดับชั้น ม.1 – ม. 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่า 2,000 รายการ และยังสร้างเนื้อหาเพ่ิมเติมได้เอง เช่น 
การโพสต์รูปภาพ วิดิโอ  เนื้อหารูปแบบไฟล์ PDF การเขียนข้อความบทความ การสร้าง  
E-Book การสร้างข้อสอบและเลือกทดสอบแบบอัตโนมัติ การสร้างกลุ่มการเรียนรู้ย่อย ฯลฯ ข้อมูลที่สร้างขึ้น
จะถูกเก็บไว้ที่ Saver โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สามารถเรียกใช้เมื่อใดก็ได้ ที่มีระบบอินเตอร์เนต และ 
สมาร์ทโฟนทั้งระบบ  IOS และ Android 
หลักสูตรการฝึกอบรม 1 วัน 
         เป็นการอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้ระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วยการเข้าสู่ระบบ การสืบค้นข้อมูล
ตามเมนูในระบบ การน าข้อมูลในระบบมาใช้ การสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมและเก็บไว้ในคลังเนื้อหา   เช่น  
การโพสต์รูปภาพ  การโพสต์เนื้อหาวิชาที่เป็นไฟล์ PDF  การสร้างเนื้อหาวิชาและน าเข้าสู่ระบบ 
 
เป้าหมาย 
            เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริการทางเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกันในสหวิทยเขตสุพรรณกัลยา การให้
ความร่วมมือสนับสนุนโรงเรียนในสหวิทยาเขตในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ที่โรงเรียนสามชุกรัตน
โภคาราม จะให้การสนับสนุนได้เป็นรูปธรรม จึงได้น าระบบปฏิบัติการ E-ES มาใช้ 
            การเข้าฝึกอบรมนั้นหมายความว่าโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามได้ยินยอมให้ท่านได้เข้าใช้ระบบ
ร่วมกับโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จะจัดสรรบัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้ระบบ
ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อีกจ านวนโรงเรียนละ 30 รายชื่อ  ให้โรงเรียน
ไปบริหารการจัดการความรู้ โดยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จะจ่ายค่าดูและระบบให้ บัญชีรายชื่อละ  
250 บาท ต่อคนต่อปี จนกว่าจะเลิกสัญญากับคู่สัญญา  แม้จะเลิกสัญญากับเอกชนแต่เนื้อหาวิชาต่างๆยังคงถูก
เก็บอยู่ใน Saver ของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ที่สามารถเรียกใช้หรือสั่งพิมพ์ ได้ที่  
โรงเรียนสามชุกรัตโภคาราม 
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             การอบรมระบบปฏิบัติการ EE-S 

ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม 

หัวหน้าวิทยากรบรรยาย
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                          3. ศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 
      คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ของ สปป.ลาว พร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนของโรงเรียนคู่
พัฒนาของไทย ได้เข้าศึกษางาน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษา 
ดูงานด้านห้องสมุด และเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาคบ่ายวันที่ 11 มกราคม 2559  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิงให้การต้อนรับ 
                                 คณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงานและน าชมสถานศึกษา     
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ศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง 
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  4. ศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมมานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 

        สหวิทยเขตสุพรรณกัลยาน าคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ของ สปป.ลาว 
พร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ของโรงเรียนคู่พัฒนาของไทย ได้เข้าศึกษางาน โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนในโครงการส่งเสริมคณติศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ของ 
สสวท. ในเขตภาคกลาง  โรงเรียนในโครงการศูนย์ศึกษาอาเซียน ได้เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน
ด้าน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี  
ในวันที่ 12 มกราคม 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  
                                 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายสรุป 
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ศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมมานุสรณ์ 
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ศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมมานุสรณ์ 
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5. ศึกษาดูงานโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
      สหวิทยเขตสุพรรณกัลยา น าคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ของ 
สปป.ลาว พร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ของโรงเรียนคู่พัฒนาของไทย เข้าศึกษางาน 
โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดกลาง โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น ได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านวิชาการ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนชะอ าคุณหญิง
เนื่องบุรี อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  ในวันที่ 12 มกราคม 2559  

 
 
 
 
       
 
                             
 
 
 
 
 
 
                
                    นายสมชาย ครึกครื้น ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  
                                       ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
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ศึกษาดูงานโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี 
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             ศึกษาดูงาน 

โรงเรียนชะอ าคณุหญิงเนื่องบุรี 
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                                                      ตอนที่ 4  

                                               สรุปผลการด าเนินการ 
 
                  สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาได้ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย -  ลาว  
ระหว่าง วันที่  11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ของประเทศไทย 
และ สปป.ลาว จ านวน 92 คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ านวน 25 คน  ได้ด าเนินกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ใน
โครงการ ประกอบด้วย  การร่วมลงนามบันทึกประชุมความร่วมมือ ฉบับที่ 2   การอบรมระบบบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ( EE-S)  การศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   
โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี อ าเภอชะอ า 
 จังหวัดเพชรบุรี การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมาก มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ  48.75  รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  39.58 และมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง น้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 11.67 โดยมีความเห็นข้อเสนอแนะว่าระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ประชุมน้อยเกินไป ดังตาราง 
ตางรางแสดงข้อมูล    จ านวนผู้ให้ข้อมูล 48 คน 
 

รายการประเมิน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความพร้อมในการวางแผนและเตรียมงาน 24 18 6 0 0 

2. ความพึงพอใจในการต้อนรับและเข้าร่วมประชุม 13 28 7 0 0 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการประชุม 22 23 3 0 0 

4. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในการประชุม 16 26 6 0 0 

5. ระยะเวลาในการจัดประชุมแลกเปลี่ยน 15 23 10 0 0 

6. ความพึงพอใจในการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม 20 20 8 0 0 

7. ความเหมาะสมของระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 22 24 2 0 0 

8. ความรู้พื้นฐานในการใช้ระบบปฏิบัติการ EE-s และ QR code 19 25 4 0 0 

9. ประโยชน์ที่ได้รับการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน 18 25 5 0 0 

10. สามารถน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 21 22 5 0 0 

      ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

รวม 190 234 56 0 0 
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ตางรางแสดงข้อมูล    จ านวนร้อยละระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการประชุม  
 

รายการประเมิน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความพร้อมในการวางแผนและเตรียมงาน 50.00 37.50 12.50 0 0 
2. ความพึงพอใจในการต้อนรับและเข้าร่วมประชุม 27.08 58.33 14.58 0 0 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการประชุม 45.83 47.92 6.25 0 0 
4. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในการประชุม 33.33 54.17 12.50 0 0 
5. ระยะเวลาในการจัดประชุมแลกเปลี่ยน 31.25 47.92 20.83 0 0 
6. ความพึงพอใจในการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม 41.67 41.67 16.67 0 0 
7. ความเหมาะสมของระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 45.83 50.00 4.17 0 0 
8. ความรู้พื้นฐานในการใช้ระบบปฏิบัติการ EE-s และ QR 
code 

39.58 52.08 8.33 0 0 

9. ประโยชน์ที่ได้รับการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน 37.50 52.08 10.42 0 0 
10. สามารถน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 43.75 45.83 10.42 0 0 
      ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

รวมเฉลี่ย 39.58 48.75 11.67 0 0 
 
 
 ข้อเสนอแนะ  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในการประชุมน้อยไป 
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           ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าจ านวนที่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ โดยมี
สาเหตุจากการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกิจกรรมบางส่วน และจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เดิมคือ 80 คน แต่มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 92 คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมจ านวน 
25 คน รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 117 คน ดังรายละเอียด 
 
                                รายรับ                       รายจ่าย 
  
1. งบประมาณสนับสนุนจาก บริษัทซิพสเต็ม จ ากัด                        
                                     จ านวน 50,000 บาท 
2. งบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ครู 
    ศิษย์เก่า และผู้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียน 
    สามชุกรัตนโภคาราม        จ านวน 20,000 บาท 
3. งบประมาณพัฒนาบุคลากรโรงเรียน 
    สามชุกรตันโภคาราม        จ านวน 40,000 บาท 
4. งบประมาณจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
                                     จ านวน 5,000 บาท 

1. ค่ายานพาหนะ          จ านวน  50,000 บาท 
2. ค่าท่ีพัก                   จ านวน  13,000 บาท 
3. ค่าอาหาร / อาหารว่าง จ านวน  30,000 บาท  
4. ค่าเอกสาร                จ านวน  10,000 บาท 
5. ค่าของที่ระลึก            จ านวน   8,000 บาท 
6. ค่าพิธีเปิดกิจกรรม       จ านวน   7,000 บาท 
 
 
 

รวมจ านวน                       115,000  บาท รวมจ านวน                       118,000  บาท 
 
 
ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
           ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านระบบเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  น าความรู้จาการปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ไปพัฒนาสู่นักเรียน และพัฒนา
งานในสถานศึกษาของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  
           โรงเรียนคู่ลงนามบันทึกการประชุมควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง พัฒนากิจกรรมให้
ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา และความร่วมมือทางด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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              Speakers List  of workshop seminar for exchange of Learning for Education between Thailand schools and Laos schools 
                                                                       11  -  12  January 2016  
                                                         At  Samchukratanapokaram school, Suphanburi,Thailand.        
                                                           
  No    Name - Surname Position                   Acadamy Phone Number / E -mail Code 

  Dr. Kreangsak 
Monmanothum 

Head of 
Speaker 

   

  Mrs. Kannika    
       Suwannarat 

Teacher 
Computer 

Samchukratanapokaram School kani_am@hotmail.com 

 

3600700836330  (D) 

 
  Miss Chayapha  

       Rungrodteera 
Teacher 

Computer 
Samchukratanapokaram School yagumii@hotmail.com 3721000395420  (D) 

 
   Mr. Sadayu        

      Thaveesabnavakul 
Teacher 

Computer 
Samchukratanapokaram School sadayu@hotmail.com 

 

3610600296376   (D) 

 
  Miss Kittiyaporn       

       Namkaew 
Teacher 

Computer 
Samchukratanapokaram School kankittiya25@gmail.com 

 

3720800073965   (D) 

 
  Mrs. Saowalak  

      Arsanork 
Teacher 

Computer 
Samchukratanapokaram School nokjung30@gmail.com 3720800174133   (D) 

 
  Miss Jiraporn  

       Rungaram 
Teacher 

Computer 
Samchukratanapokaram School -                           (D) 

 

mailto:kani_am@hotmail.com
mailto:yagumii@hotmail.com
mailto:sadayu@hotmail.com
mailto:kankittiya25@gmail.com
mailto:nokjung30@gmail.com
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                                                                           11  -  12  January 2016  
                                                       At  Samchukratanapokaram school, Suphanburi,Thailand.        

                                                            
  No    Name - Surname Position                   Acadamy Phone Number / E -mail Code 

  Mr. Khamphon 
     XAIYAPHET 

Head of committee 
Education and sports 

Committee Education and sports of     
     Sisattanak District, Lao PDR 

2055255430 P 1343280 (VIP) 

  Mr. Khamtay  
     SOUTTHAVILAY 

Director Sisattanak upper School 2055706477 P 0384841  (A) 

  Mr. Alounno  
     SITHAVONG 

Teacher 
Mathematics 

Sisattanak upper School alounno14@gmail.com  
 

S 0032886  (B) 

  Mrs.  Ammala            
  KONGCHANHSAVATH 

Teacher 
English 

Sisattanak upper School ammala060883@gmail.com P 1462895  (B) 
 

  Mr. Oudone      
     SILAPAKONE 

Teacher 
Mathematics 

Sisattanak upper School 2052208230 P 1393754  (B) 
 

  Mrs. Khemthong    
      OUTHACHANH 

Teacher 
     Civil 

Sisattanak upper School 2022233303 P 14752614  (B) 

  Mrs. Sangvand    
      CHANSAMONE       

Teacher 
English 

Sisattanak upper school 2056889293 P 1463426  (B) 
 

 
 
 

mailto:alounno14@gmail.com
mailto:ammala060883@gmail.com
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               List of workshop seminar for exchange of Learning for Education between Thailand schools and Laos schools 
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                                                             At  Samchukratanapokaram school, Suphanburi,Thailand.        

                                                            
  No    Name - Surname Position                   Acadamy Phone Number / E -mail Code 

  Mr. Khamvone 
     SORLUANGKHOT 

Director 
 

Phaiwath Secondary School vonedonkoi@gmail.com P 0878370  (A) 

  Mr. Khamphay 
     SOYSOUVAHN 

Teacher 
Mathematics 

Phaiwath Secondary School 856-20 55685747 P 1242782  (B) 

  Miss Setpha 
       SISAVANG 

Teacher 
Lao Language 

Phaiwath Secondary School Setpha2012@yahoo.com 
 

P 0432837  (B) 
 

  Miss Phainaly 
     HOUNGTHACHACK 

Teacher 
Physic      

Phaiwath Secondary School Phainalyhtc@gmail.com P 1234096  (B) 

  Miss Malavanh 
      PHOMMAVANH 

Teacher 
             French 

Phaiwath Secondary School Eill_ew@hotmail.com P 0748393  (B) 
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                 List of workshop seminar for exchange of Learning for Education between Thailand schools and Laos schools 
                                                                           11  -  12  January 2016  
                                                       At  Samchukratanapokaram school, Suphanburi,Thailand.        

                                                            
  No    Name - Surname Position                   Acadamy Phone Number / E -mail Code 

  Mr. Bounxom 
     SOUTHYVONG 

Director Salakham secondary and high School 2023122209 P 1605539  (A) 

  Mr. Linthong 
     THIRAPONGNO 

Deputy 
 Director 

Salakham secondary and high School 2055687049 P 1618277  (A) 

  Mr. Chindavong 
     THAMMAVONGSA 

Teacher 
English 

Salakham secondary and high School               55801466 P 1634405  (B) 

  Miss  Khampheine            
        BOUNJINGMISAY 

Teacher 
Biological  

Salakham secondary and high School           02098401399 P 1036680  (B) 

  Miss  Nouanchanh 
       SYSAWANH 

Teacher 
Lao Language 

Salakham secondary and high School 02054931499 P 1637831  (B) 

  Mrs. Khamsengchanthao 
      SISOUPHANH 

Teacher 
    Mathematics 

Salakham secondary and high School 02055548338 P 1637009  (B) 

  Mrs. Phatsylachanh    
      INSIXIENGMAY       

Teacher 
 

Salakham secondary and high School 02022366687 P 1637469  (B) 
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            List of workshop seminar for exchange of Learning for Education between Thailand schools and Laos schools 
                                                                           11  -  12  January 2016  
                                                         At  Samchukratanapokaram school, Suphanburi,Thailand.        
                                                           
  No    Name - Surname Position                   Acadamy Phone Number / E -mail Code 

  Mrs. Usa   
      SUDKANUNG 

Director Samchukratanapokaram School Usasud9@gmail.com 3720800267069  (A) 

  Mr. Phairoj   
     YANGSIRI 

Deputy 
Director 

Samchukratanapokaram School y.phairoj@gmail.com 3730300048309   (A) 

  Mrs. Suwan  
       POLWONG                 

Deputy 
Director 

Samchukratanapokaram School suwanpolwong@hotmail.com 5720500061518   (A) 

  Mr. Surayouth   
     YOUSOOK 

Deputy 
Director 

Samchukratanapokaram School 084 - 4126709 3729800006000   (A) 

  Mr. Kunpisit      
     KUNLAWONG 

Deputy 
Director 

Samchukratanapokaram School Saokum2917@gmail.com 3710800051708   (A) 

  Mr. Akanit    
     PRATOOMWN 

Teacher 
Sciance 

Samchukratanapokaram School Akanit2224@ gmail.com 3330700596242   (B) 

  Miss  Sasima 
        INTHANA 

Teacher 
Sciance 

Samchukratanapokaram School Sasima163@ gmail.com 3710500287218   (B) 
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  No    Name - Surname Position                   Acadamy Phone Number / E -mail Code 

  Mrs. Buppa 
PHUANGWATTHANACHAI 

Teacher 
Mathematics 

Samchukratanapokaram School Maepa2508@hotmail.com 3720800538224   (B) 

  Miss  Nantana 
        BOONWONG 

Teacher 
Thai language 

Samchukratanapokaram School aou_sj_nuzun@hotmail.com 1329900263101   (B) 

  Miss  Tawika 
        MUKPLOL      

Teacher 
Thai Language 

Samchukratanapokaram School Tawika2527@hotmail.com 1570900003069   (B) 

  Miss  Saengdoun 
        SIRISO 

Teacher 
Thai Language 

Samchukratanapokaram School doun_siriso 3570500765235   (B) 

  Miss  Nittaya 
        HONGPHAT 

Teacher 
Thai Language 

Samchukratanapokaram School Nittaya_hongpeht@hotmail.com 3710800051708   (B) 

  Miss Waraporn 
       NATSAWANG 

Teacher 
Occupations and 

Technology 

Samchukratanapokaram School popopy@windowslive.com 1540500033048   (B) 

  Miss. Nudtavadee 
        KUTANAN 

Teacher 
 Social Studies 

Samchukratanapokaram School Nadtavadee_na123@ hotmail.com 1660100091914   (B) 
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  No    Name - Surname Position                   Acadamy Phone Number / E -mail Code 

  Miss Pairin  
       ROMPOCHEE 

Teacher 
Mathematics 

Samchukratanapokaram School Parin_naruck@hotmail.com 1720300035626   (B) 

  Miss Disaya 
      SIVANANWONG 

Teacher 
Social Studies 

Samchukratanapokaram School S_amuser@hotmail.com 1102000598339   (B) 

  Miss Nisarat 
       POTHONGKUM 

Teacher 
Thai Music 

Samchukratanapokaram School Monrawee.kowsakum@gmail.com 1102000365288   (B) 

  Miss Atitaya 
      TREEMUK 

Teacher 
Art 

Samchukratanapokaram School    Atitayatreemuk@gmail.com 1120600141036   (B) 

  Miss Romchat 
      ROONGKAMJAD 

Teacher 
Art 

Samchukratanapokaram School k7tvxg@hotmail.com 1179900220541   (B) 

  Mr. Adun 
     KHEMPHET 

Teacher 
Sciance 

Samchukratanapokaram School Adul_aos@hotmail.com 3720800003100  (B) 

  Mr. Somjade 
     KLAHAN 

Teacher 
     Biology  

Samchukratanapokaram School 084-8008554 3720800077201  (B) 
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  Mrs. Lawan 
       YANGSIRI 

Teacher 
Mathematics 

Samchukratanapokaram School SC_LAWAN@hotmail.com 3720800422510   (B) 

  Mrs. Pranart 
      PINTHONG 

Teacher 
Social Studies 

Samchukratanapokaram School Pranart2505@hotmail.com 3659900198319   (B) 

  Mr. Suthap 
      KHUMKHOMA 

Teacher 
Physical Ed. 

Samchukratanapokaram School           0871546570 3610400134950   (B) 

  Mrs. Arunee 
      KAMLANGPHEAT 

Teacher 
Occupations and 

Technology 

Samchukratanapokaram School    Krunu2506@hotmail.com  3250101339855   (B) 

  Mrs.  Jitmanus 
        SANSUWAN 

Teacher 
Occupations and 

Technology 

Samchukratanapokaram School 0841561693 3729900135651   (B) 

  Mrs.  Sirirat 
        DUONGYOS 

Teacher 
Occupations and 

Technology 

Samchukratanapokaram School           Si2503@gmail.com 5920290005704  (B) 
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  Mr. Sompoht 
       PISPENG 

Teacher 
Occupations and 

Technology 

Samchukratanapokaram School               0847015607 3320300624231   (B) 

  Mr. Nattapong 
     TOUNNGERN 

Teacher 
      English 

Samchukratanapokaram School        Kru_phai27@hotmail.com 2720300019319   (B) 

  Miss Pabtawan 
       SANTANAPIPAT 

Teacher 
      English 

Samchukratanapokaram School ggpabtawan@gmail.com 1729900083921   (B) 

  Mr. Weerathana 
     SRISANGNGAM 

Teacher 
      English 

Samchukratanapokaram School     Weerathana80@gmail.com  3720400448287   (B) 

  Miss Wanvisa 
       RUANGPANKAN 

Teacher 
     Chinese 

Samchukratanapokaram School Wanvisa.pan88@gmail.com 1729900098627   (B) 

  Mrs. Lumyoon 
      RAUNSAWATDI 

Teacher 
Thai Language 

Samchukratanapokaram School          0849546841 3720500606453   (B) 

  Mr. Chedtha 
     ATIYAD 

Teacher 
Social Studies 

Samchukratanapokaram School     Chedtha_@hotmail.com 3339900014920   (B) 
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  Mrs. Sompit 
       CHAROENPHON 

Teacher 
English 

Samchukratanapokaram School Sompit03_charoen@hotmail.com 3240600024680  (B) 

  Mrs. Sunee 
       KLAHAN 

Teacher 
 Thai Language 

Samchukratanapokaram School SUNEE_KLAHAN@hotmail.com 3709800252248  (B) 

  Mr. Somkiat  
      KOOKIATTIPOOM 

     Director Thammachotsuksalai  School 0818536770  3720300016997  (A)          

  Mrs. Supattaniya 
       PREEDIWARARAT 

     Deputy 
     Director 

Suangsuttawittaya School Preedwararat@gmail.com  3729900102078  (A)          

  Mr. Kajohnvut 
      SAWANGSRI 

     Director Banharnjamsaiwittaya 6 0817362591  3721000312834  (A) 

  Mr. Wannadon  
SUKHATHIPPAYAPHUN 

     Deputy 
Director 

Banharnjamsaiwittaya 6 ojimmal@gmail.com  1720300021528  (A) 

  Mrs. Rinda  
       KRUDNIAM 

Teacher 
Mathematics 

Banharnjamsaiwittaya 6 tuk0709@hotmail.com  3720400183836  (B) 
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  Mr. Pittaya   
     KAEWTIP 

Director Suangsuttawittaya School Kaew2505@hotmail.co.th 365900753479   (A) 

  Mr. Wasin   
     CHUCHART 

Teacher 
English 

Suangsuttawittaya School Wasin_010@yohoo.com 1720200091737  (B) 

  Mrs. Rattna             
      WANNAPUTH 

Teacher 
Occupations  

and Technology 

Suangsuttawittaya School Rs-mty9@hotmail.com 3720500599970  (B) 

  Mrs. Chada 
       KEHANAK 

Director 
 

Wangwaratsamakkhi School Ke_da1956@hotmail.com      3729900012109  (A) 

  Miss Rapeephan 
       CHAMPASAK 

Teacher 
Thai Language   

Wangwaratsamakkhi School rpchamp@gmail.com      3720600363188  (B) 

  Mrs. Bongkoch 
       SONTHI 

Teacher 
Computer 

Wangwaratsamakkhi School Krubamee425@gmail.com      3720500604973  (B) 
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  Mr. Pradit   
     PLAITHO  

Director Srakrachomsophonpittaya School  Pdd293@gmail.com    3720100347370   (A) 

  Mr. Porn  
     KEAWKHIAW 

Teacher 
Social Studies 

Srakrachomsophonpittaya School  - 3720500110849  (B) 

  Miss Ratri 
       RADOMKIT 

Teacher 
Social Studies 

Srakrachomsophonpittaya School  Ratri.radom@gmail.com 3710600075921  (B)  

  Mr. Wirote    
     CHAIPHAKDEE 

Director Tungfagpittayakom School Wirote0007@Outlookl.com   3901101296905  (A) 

  Miss Chanakan   
WATCHARENSOONTORN  

Teacher 
English 

Tungfagpittayakom School tchanamod@hotmail.com   1409900373574   (B) 

  Miss Suvarin 
       RUKLEELAWAT 

Teacher 
Sciance 

Tungfagpittayakom School hamtaro10new@gmail.com   1640200039701  (B) 
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  Mr. Wiraphon 
      MANIPHONG 

Director Nongwanphriangwittaya School          0817447823  3311000070397   (A) 

  Miss. Nittaya 
       KHUANGTHIP 

Teacher 
English 

Nongwanphriangwittaya School Nittayak123@hotmail.com 3470300098252  (B) 

  Miss. Penprapa 
       KHUMMETHA 

Teacher 
English 

Nongwanphriangwittaya School Penprapakhumm1989@gmail.com   1730200131747  (B) 

  Mrs. Ubonwan 
       KHAMKHAJON 

Director 
 

Banharnjamsaiwittaya 5 Ubonwan1957@iclond.com    3710100022527   (A)             

  Mrs. Nongnuch 
      SWAIDIPOL 

Teacher 
Social Studies 

Banharnjamsaiwittaya 5 Nina 03112@gmail.com     3729900220356  (B) 

  Miss Niphawan 
       NGAMKHAM     

Teacher 
Computer 

Banharnjamsaiwittaya 5 niphawan@hotmail.com     3720500545497  (B) 
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                                                                           11  -  12  January 2016  
                                                         At  Samchukratanapokaram school, Suphanburi,Thailand.        
                                                            
  No    Name - Surname Position                   Acadamy Phone Number / E -mail Code 

  Miss Phikul 
      CHARDCHAWEEWAN 

Director Uthongsuksalai School  PhikuL_2010@hotmail.com 3720900910851   (A) 

  Mr. Somphong 
      PANIWAN 

Deputy 
Director  

Uthongsuksalai School somppan@hotmail.com 3470300098252   (A) 

  Mrs. Sasiwan 
       KOOMCHAYA 

Deputy 
Director 

Uthongsuksalai School Sasiwan22sasiwan@gmail.com  3530100589502  (A) 

  Mr. Wiraphon 
      MANIPHONG 

Director Nongwanphriangwittaya School          0817447823 3311000070397   (A) 

  Miss. Nittaya 
       KHUANGTHIP 

Teacher 
English 

Nongwanphriangwittaya School Nittayak123@hotmail.com 3470300098252  (B) 

  Miss. Penprapa 
       KHUMMETHA 

Teacher 
English 

Nongwanphriangwittaya School Penprapakhumm1989@gmail.com  17302000131747  (B) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                       ภาคผนวก 
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ที่ ศธ  ๐๔๒๓๙.๒๓/๔๕                          สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
          โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม          

          อ าเภอสามชุก   จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๓๐                                                                                                                                                                       

                 ๒    พฤศจิกายน     ๒๕๕๘   
 

เรื่อง  ขอประสานงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ 
เรียน  หัวหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   จ านวน  ๑  ฉบับ           
  ๒. แบบตอบรับการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ                       จ านวน  ๑  แผ่น 
                     ๓. ก าหนดรายละเอียดการเดินทาง (ภาษาลาว)                     จ านวน  ๑ ฉบับ 
                     ๓. ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ ๒ – ๑ / ๒๕๕๘               จ านวน ๑ ฉบับ 
 

  ตามท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาได้ด าเนินการตกลง
เห็นดีให้สร้างโครงการความร่วมมือทางวิชาการขึ้น ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (สุพรรณบุรี – นครปฐม) กับสหวิทยาเขตท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  (หนองคาย – บึงกาฬ) และโรงเรียน
มัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จ านวน  ๓ โรงเรียน  และได้ด าเนินการกิจกรรมค่ายวิชาการเยาวชน
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑  ที่โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ในฐานะโรงเรียนประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – ลาว และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น       
                    ในการนี้โรงเรียนจึงมีความประสงค์จะขอเชิญท่านคณะห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมือง 
พร้อมคณะ จ านวน ๒ ท่าน ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก โรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เพียวัต โรงเรียนละ ๖ ท่านรวมจ านวน ๑๘ ท่าน รวม
จ านวนทั้งสิ้น ๒๐ ท่าน  ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว ระหว่างวันที่ 
๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทางโรงเรียน 
สามชุกรัตนโภคาราม จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศไทยให้ ประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร  
ค่าประกันอุบัติภัย ทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารส าเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปถ่ายและเลขที่
หนังสือเดินทาง  มาท่ี e – mail   y.phairoj@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๘  
 
 
 
 

mailto:y.phairoj@gmail.com%20%20ภายใน
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอประสานงานไปยังห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมือง นครหลวง

เวียงจันทน์ สปป.ลาว และทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                (นางอุษา    สุดคนึง) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
         ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
ส านักงานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
โทร.      ๐๓๕๕๗๑๒๔๔ 
โทรสาร  ๐๓๕๕๗๑๒๕๕ 
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Project Name Exchange of Learning for Education between Thailand schools and Laos 

schools  
Response OBEC policy                 strategy 1 

Response standard of Education      strand 3, 7 

Type of project                New Project 

Period                      Phase 1  October 1st 2015  – 31st January 2016 

                                   Phase 2  March 2016 – March 2017 

Project budget                                         Support from school budget in 2017; 30,000 baht. 

   Support from Prentice, parents and school supporters; 20,000 baht. 

   From Organizations and other official places; 50,000 baht. 

 

Project responsible person         Administrator of Academic from Samchukratanapokaram 

Background and Reason 

Thailand government has joint in ASEAN to make country strong and prosperity in Economy 
politics and stability which including social and culture as mentioned in ASEAN charter. Thailand 
government also attend to make good relationship with neighbor countries and ASEAN  which develop by 
education to be basement to grow economy politics and stability, including social and culture in order to 
build corporation in education for helping each other and sharing and raise people’s quality of life and 
regional development sustainability. 

Ministry of Education determine role of conduct in the field of foreign country in proactive. By 
focus on concise relationship and expand corporation with neighbor counties and in Asia, under frame of 
education as a foundation to impel Thailand prosperity and regional. According to reconstruction in 
education of ASEAN to expand opportunity and enhance education. Basis facility, communication 
technology and education management by quality are established ASEAN community, peaceful and 
prosperity in economy sustainability. 
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In order to respond above policy to raise learning potential and rebound office of basic education 
that teacher be able to communicate by ASEAN language at least 1 language, as power to drive school 
development to ASEAN community. Exchange learning language and technology in the 21st century of 
personnel between Thailand schools and Laos schools according to MOU in education between 
Samchukratanapokaram school and secondary school of LAOs PDR. Thus, project manipulation to push 
education conducting for responding ASEAN community, teacher development and help student 
important capacity to live in ASEAN community. 
 
Objectives                 to develop              to edit               to protect                others (specify) 

1. To enhance personnel knowledge, social understanding, culture, and communicative 

language in ASEAN 

2. To be aware of personnel education strive in develop student quality 

3. To study and exchange about ASEAN and education technology in 21st century 

4. To promote government’s  policy  and  concrete  in class 

Target  

              Quantity    School Administrators and  teachers of  Samchukratapokaram School  total  20 people  

 School Administrators and teachers of Laos PDR School total   20 people.  School Administrators and  

teachers of Suphankanlaya School Cluster total    20 people.  School Administrators and  teachers of  

thabo  School Cluste total  20 people    total  number of all    80 people.   

                Quality    All participants do workshop seminar for exchange and sharing through E – Education 

Service to be awareness , understanding and apply to develop their classroom. 

Date of start phase 1       October 1st 2015 

Date of finish phase 1  January 31st 2016 

Target area Samchukratanapokaram school  
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Activities and procedure 

No.1 Activity Procedure/ method Time period 
(DD/MM/YY) 

Responsible 
person/operation 

team 

 Workshop seminar 
teachers development 
and exchange through  
E-ES 
(E - Education 
Service) 
 
 
 

Phase 1 
Preparing stage 
1.write project 
2.project authorization 
3. write curriculum 
4. do follow curriculum 
5. contact and coordinate place for 
seminar 
6. prepare document and material 
for seminar 
Operation stage 
Set up workshop seminar and 
follow plan through E-ES 
Evaluation stage 
Follow the result and evaluation 
Conclusion stage 
Summarize and report 
 
Phase 2 
Follow result and exchange 
through EES 

    
September 2015 
 
 October 2015 
 
 
 
 
 
 
 
January 11 th 
2016 
 
January 12 th 
2016 
January 31st 
2016 
 
March 2015– 
March 2016 

Samchukratana 
pokaram school 
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Budget detail of 50,000 Baht 
No. Acivity Payment uses Material Total 
1 
 
 
 

Workshop seminar for 
teachers development and 
exchange through E-ES 

-   30,000 Baht    20,000 Baht     50,000 Baht 

Evaluation 
Indicator of understanding Method of Evaluation Material 

1. Teachers understand their roles 
and develop quality of education 

- observe 
- interview 
- ask questions 

- Questionnaire 

2.Teachers use exchange learning 
in the 21st century through E-ES  

- observe 
- interview 
- ask questions 

- Questionnaire  

3.Schools are develop quality of 
education continuously 

- observe 
- interview 
- ask questions 

- Questionnaire 

Expecting Result 
              All participants in workshop seminar can bring knowledge from exchange learning through 
education technology in 21st century and apply them to students efficiently. 

  Project Presenter      
 

( Mr. Phairoj  Yangsiri )  
       Assistant Director of Samchukratanapokaram school 

 Project Approval 
 

     ( Mr. Wirote  Watcharakongsak) 
 Chairman of Samchukratanapokaram school committee  

                                                            Project Approver 

      (Mrs. Usa  Sudkanung) 
                                                           Director of Samchukratanapokaram school 
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No.  04239.23/44       Suphankanlaya School Cluster 
         Samchukratanapokaram School         
          Samchuk District, Suphanburi,    
         Thailand 72130   

          2   September  2015 

Dear   Head of committee Education and provincial sports of Laos PDR              

Subject:  Invite to consider in exchange academic project  

Document Attach:   1. Workshop seminar schedule       1 issue    

2. Response form of workshop seminar           1 issue 

 According to secondary schools in Suphanburi Province by Suphankanlaya school cluster had conducted 

agreement in academic corporation project between Suphankanlaya school cluster’s secondary schools in office of 

secondary education area 9 (Suphanburi – Nakhonpratom) and your school. We joint ASEAN academic youth 

camp in last year (2014), to continue coordination in academic and develop quality of education. 

Samchukratanapokaram school is the chairman of Suphankanlaya school cluster, initiative exchange learning 

project between Thailand and Laos. 

 In this regard, we kindly invite Head of committee Education and provincial sports of Laos PDR and 

follower to attend workshop seminar for exchange learning between Thailand secondary schools and Laos PDR 

secondary schools. It will be held on 11 – 12 January 2016 at Samchukratapokaram school.  total  6 people   

We require you and your follower shall be sent response form and photocopy of passport by e-mail; 

y.phairoj@gmail.com before 15th December 2015. 

 Kindly inform and invite all of you to participate in this workshop seminar project.  

        Yours Sincerely, 

 

                   Usa  Sudkanung 

                Director of Samchukratapokaram school 

                           Chairman of Suphankanlaya school cluster  

Office of Suphankalaya School Cluster 

Tel. 035571244  Fax. 035-571255 

mailto:y.phairoj@gmail.com
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No.  04239.23/42       Suphankanlaya  Campus  
         Samchukratanapokaram School         
          Samchuk District, Suphanburi,    
         Thailand 72130   

2   September  2015 

Dear   Director of Sisattanak Upper Secondary School                 

Subject:  Invite to consider in exchange academic project  

Document Attach:   1. Learning exchange project        2  issues   
 2. Photocopy of academic corporation recording          1 issue 

 According to secondary schools in Suphanburi Province by Suphankanlaya campus had conducted 
agreement in academic corporation project between Suphankanlaya campus’s secondary schools in office of 
secondary education area 9 (Suphanburi – Nakhonpratom) and your school. We joint ASEAN academic youth 
camp in last year (2014), to continue coordination in academic and develop quality of education. 
Samchukratanapokaram school is the chairman of Suphankanlaya campus, initiative exchange learning project 
between Thailand and Laos. 

 In this regard, we kindly invite the school administrators or representative to attend meeting project 
together. Suphankanlaya campus had assigned Mr. Phairoj  Yangsiri, assistant director of academic from 
Samchukratanapokaram school. He’s a secretary of Suphankanlaya campus and his companion to attend and 
discuss about details in next project. 

 For the meeting schedule or project detail, Tabor school admistrator with contact you to make 
appointment about time and place later on.  

        Yours Sincerely, 

 
                                                                                   Usa  Sudkanung 
       Director of Samchukratapokaram school 
       Chairman of Suphankanlaya Campus  
Office of Suphankalaya  
Tel. 035571244  Fax. 035-571255 
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No.  04239.23/42       Suphankanlaya  Campus  
         Samchukratanapokaram School         
          Samchuk District, Suphanburi,    
         Thailand 72130   

2   September  2015 

Dear   Director of Sombunpiawat secondary school                 

Subject:  Invite to consider in exchange academic project  

Document Attach:   1. Learning exchange project        2  issues   
 2. Photocopy of academic corporation recording          1 issue 

 According to secondary schools in Suphanburi Province by Suphankanlaya campus had conducted 
agreement in academic corporation project between Suphankanlaya campus’s secondary schools in office of 
secondary education area 9 (Suphanburi – Nakhonpratom) and your school. We joint ASEAN academic youth 
camp in last year (2014), to continue coordination in academic and develop quality of education. 
Samchukratanapokaram school is the chairman of Suphankanlaya campus, initiative exchange learning project 
between Thailand and Laos. 

 In this regard, we kindly invite the school administrators or representative to attend meeting project 
together. Suphankanlaya campus had assigned Mr. Phairoj  Yangsiri, assistant director of academic from 
Samchukratanapokaram school. He’s a secretary of Suphankanlaya campus and his companion to attend and 
discuss about details in next project. 

 For the meeting schedule or project detail, Tabor school admistrator with contact you to make 
appointment about time and place later on.  

        Yours Sincerely, 

 

        Usa  Sudkanung 
       Director of Samchukratapokaram school 
       Chairman of Suphankanlaya Campus  
Office of Suphankalaya  
Tel. 035571244  Fax. 035-571255 
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No.  04239.23/42       Suphankanlaya  Campus  
         Samchukratanapokaram School         
          Samchuk District, Suphanburi,    
         Thailand 72130   

2   September  2015 

Dear   Director of Sombunsalakam secondary school                

Subject:  Invite to consider in exchange academic project  

Document Attach:   1. Learning exchange project        2  issues   
 2. Photocopy of academic corporation recording          1 issue 

 According to secondary schools in Suphanburi Province by Suphankanlaya campus had conducted 
agreement in academic corporation project between Suphankanlaya campus’s secondary schools in office of 
secondary education area 9 (Suphanburi – Nakhonpratom) and your school. We joint ASEAN academic youth 
camp in last year (2014), to continue coordination in academic and develop quality of education. 
Samchukratanapokaram school is the chairman of Suphankanlaya campus, initiative exchange learning project 
between Thailand and Laos. 

 In this regard, we kindly invite the school administrators or representative to attend meeting project 
together. Suphankanlaya campus had assigned Mr. Phairoj  Yangsiri, assistant director of academic from 
Samchukratanapokaram school. He’s a secretary of Suphankanlaya campus and his companion to attend and 
discuss about details in next project. 

 For the meeting schedule or project detail, Tabor school admistrator with contact you to make 
appointment about time and place later on.  

        Yours Sincerely, 

 

        Usa  Sudkanung 
       Director of Samchukratapokaram school 
       Chairman of Suphankanlaya Campus  
Office of Suphankalaya  
Tel. 035571244  Fax. 035-571255 
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ที่ ศธ  ๐๔๒๓๙.๒๓/ว๔๒                          สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
          โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม          

          อ าเภอสามชุก   จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๓๐                                                                                                                                                                       

                ๒  พฤศจิกายน     ๒๕๕๘   
 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ 
 

เรียน  ผู้อ านวยโรงเรียนทุกโรงในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – ลาว    จ านวน ๑  ฉบับ 
                     ๒. ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ            จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓. แบบตอบรับการร่วมประชุม                      จ านวน  ๑  แผ่น 
                     ๔. แบบตอบรับการร่วมลงนาม MOU                            จ านวน  ๑  แผ่น 
                     ๕. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                                จ านวน  ๑  ฉบับ 
         

  ตามท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาได้ด าเนินการตกลง
เห็นดีให้สร้างโครงการความร่วมมือทางวิชาการขึ้น ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๙ (สุพรรณบุรี – นครปฐม) กับ สหวิทยาเขตท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย และโรงเรียนมัธยมศึกษา ของ สปป.ลาว ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สาลาค า โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เพียวัต  และได้ด าเนินการกิจกรรมค่ายวิชาการ
เยาวชนประชาคมอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการ
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ในฐานะ
โรงเรียนประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย – ลาวขึ้น        

                     ในการนี้  จึงขอเชิญโรงเรียนของท่านได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาของ สปป.ลาว ในลักษณะคู่โรงเรียน และขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนของท่าน ได้เข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนา ไทย – ลาว ระหว่างวันที่ 11 – 12  มกราคม  2559  
จ านวนโรงเรียนละ 3  ท่าน  โดยช าระค่าลงทะเบียนคนละ  200  บาท  ทัง้นี้ส่งแบบตอบรับมาท่ี 
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม หรือ e – mail   y.phairoj@gmail.com  ภายในวันที่ 15  ธันวาคม 2558  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                         
 

                                                                 (นางอุษา    สุดคนึง) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
           ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
ส านักงานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
โทร.      ๐๓๕๕๗๑๒๔๔   โทรสาร  ๐๓๕๕๗๑๒๕๕ 

mailto:y.phairoj@gmail.com%20%20ภายใน
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                                                  ค ำสั่งโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
                                                          ที่ ๑๗๓  / ๒๕๕๘ 
       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนำไทย - ลำว 
                                                    ********************************* 
               ตำมท่ีโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม และสหวิทยำเขตสุพรรณกัลยำ และโรงเรียนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนำไทย – ลำว  ไดจ้ัดกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร ระบบ E – Education Service  ระหว่ำงประเทศไทย –  สปป.ลำว   เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในทำงกำรศึกษำ และเฉลิมฉลองกำรเข้ำสูประชำคมอำเซียน รวมถึงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำนระบบ ๔ G ที่ก ำลังจะเกิดขึ้นนั้น    ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๒  มกรำคม  ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุม อำคำร ๕  โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้             
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
         ๑. นำยวิโรจน์    วัชรคงศักดิ์          ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ                                ที่ปรึกษำ 
         ๒. นำยเรืองเดช   กำญจนเมฆ        นำยกสมำคมผู้ปกครองครูศิษย์เก่ำและผู้สนับสนุนกำรศึกษำฯ   ที่ปรึกษำ 
         ๓. นำงอุษำ        สุดคนึง              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                                     ประธำนกรรมกำร 
         ๔. นำงสุวรรณ     ผลวงษ ์             รองผู้อ ำนวยกำร                                              กรรมกำร 
         ๕. นำยสุรยุทธ     อยู่สุข               รองผู้อ ำนวยกำร                                      กรรมกำร 
         ๖. นำยกุลป์พิสิฎฐ์  กัลวงษ ์   รองผู้อ ำนวยกำร                                      กรรมกำร 
         ๗. นำยไพโรจน์     ยังศิร ิ             รองผู้อ ำนวยกำร                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         ๘. นำงประไพ     พลำยโถ             คร ู                                               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ ควบคุมดูแลอ ำนวยควำมสะดวกและตัดสินใจ สั่งกำรให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
          ๑. นำยสมโภชน์  พิศเพ็ง    หัวหน้ำ 
          ๒. นำยสำมำรถ  วัฒนไกร    ผู้ช่วย 
          ๓. นำยสรำวุฒิ  ก ำลังแพทย์   ผู้ช่วย 
          ๔. นำยยศพงค ์  ทรงเพียรธรรม   ผู้ช่วย 
          ๕. นำงสำวกนกวรรณ สังข์สอน    ผู้ช่วย 
          ๖. นำงภำวนำ  เปลี่ยนข ำ   ผู้ช่วย 
          ๗. นำงบุปผำ  พวงวัธนชัย   ผู้ช่วย    
          ๘. นำงสำวพิมพ์ประไพ พุทธิวำส    ผู้ช่วย 
          ๙. นำยจิตตพล  พลเสน    ผู้ช่วย 
          ๑๐. นำยยุทธ                ศรีบุญมี                                ผู้ช่วย                                                  
          ๑๑. นักกำรภำรโรง แม่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำย  ผู้ช่วย 
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       มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถำนที่และตกแต่ง ห้องประชุมอำคำร 5  หอ้งรับรองอำคำร 5  ห้องรับรองอำคำร 2    
ห้องรับประทำนอำหำร ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรฝ่ำยต่ำงๆ  ในกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ที่
ใช้ด ำเนินกิจกรรม 
 
๔. คณะกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
        ๑. นำงจิตต์มนัส  สำรสุวรรณ                        หัวหน้ำ 
        ๒. นำงพนิสำ  ทรงเพียรธรรม                           ผู้ช่วย 
        ๓. นำงสำวนันทนำ  บุญวงศ ์                                   ผู้ช่วย                                                   
        ๔. นักเรียนที่ได้รับมอบหมำย                                            ผู้ช่วย 
      มีหน้าที ่ ประชำสัมพันธ์ ให้ข้อมูลสถำนที่จัดกิจกรรม  จัดเตรียมพิธีกร ส ำหรับเปิดกิจกรรมและพิธีกำรต่ำงๆ 
 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ 
        ๑. นำงสุวรรณ           ผลวงษ ์                                         หัวหน้ำ 
        ๒. นำงศิรริัตน์           ด้วงยศ                                           ผู้ช่วย 
        ๓. นำงสำววรำพร      สว่ำงศรี                                          ผู้ช่วย   
        ๔.  นำงสุรภีร์            ภู่ภักดี                                            ผู้ช่วย           
      มีหน้าที ่   จัดพิมพ์และจัดส่งเอกสำรหนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ หน่วยงำนต่ำงๆที่ร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้อง 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง บันทึกภาพ 
       ๑. นำยยุทธ      ศรีบุญมี                                              หัวหน้ำ 
       ๒. นำยสรำวุฒิ   ก ำลังแพทย์                                             ผู้ช่วย 
       ๓. นำยสดำยุ      ทวีทรัพย์นวกุล                                      ผู้ช่วย 
       ๔. นำยวีระธนำ  ศรีสังข์งำม                                              ผู้ช่วย   
       ๕ นำยวิภำค     รัศมีแก้ว                                                  ผู้ช่วย                                            
       ๖. นักกำรภำรโรงที่ได้รับมอบหมำย                                      ผู้ช่วย 
     มีหน้าที ่ติดตั้งเครื่องเสียงจัดเตรียมอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ประสำนติดตั้ง และ อุปกรณ์เทคนิคในกำรเปิดกิจกรรม
กำรจัดเตรียมอุปกรณ์  โปรเจคเตอร์  เครื่องฉำย  คอมพิวเตอร์ บันทึกภำพกิจกรรม ทั้งภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว  
เพ่ือประกอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
      ๑. นำงภำวนำ    เปลี่ยนข ำ                                                หัวหน้ำ 
       ๒. นำงยวนใจ     มงคลรัตนำสิทธิ์                                        ผู้ช่วย 
       ๓. นำงสำวประวีณำ  อรชร                                                ผู้ช่วย 
       ๔. นำงวรำพร    เนตรสว่ำง                                                ผู้ช่วย 
       ๕. นำยพิสิฐ์      เชี่ยวศิลป์                                                 ผู้ช่วย 
       ๖. นำงรำตรี      ศรีบุญมิ                                                  ผู้ช่วย 
       ๗. นำงสำวกิตติยำพร   น้ ำแก้ว                                            ผู้ช่วย 
       ๘. นำงสำวอรุโณทัย     ธนวีรวัฒน์                                        ผู้ช่วย 
       ๙. นำงสำวรุ่งอรุณ       ร่องน้อย                                          ผู้ช่วย 
     มีหน้าที ่   ลงทะเบียนรับเงิน เบิก -  จ่ำยเงิน ค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
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  ๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง 
       นำงอรุณ ี               ก ำลงัแพทย ์                 หัวหน้ำ 
  ๘.๑ ฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร 
       ๑. นำงจิตต์มนัส      สำรสุวรรณ                ผู้ช่วย 
       ๒. นำงรำตรี  ทองสุขด ี                ผู้ช่วย 
       ๓. นำงรำตรี  ศรีบุญม ี                ผู้ช่วย 
       ๔. นำงสำวไพรินทร์  ร่มโพธิ์ชี                 ผู้ช่วย 
       ๕. นำงสำวแสงเดือน ศิริสอ                 ผู้ช่วย 
       ๖. นำงสำวณัฐวดี  กุตนันท ์                ผู้ช่วย 
       ๗. นำงเพ็ญจันทร์  เทศทอง                 ผู้ช่วย 
       ๘. นำงสุพัดชำ  สว่ำงศรี                 ผู้ช่วย 
       ๙. นำงศิริภรณ ์  ศรีนำค                 ผู้ช่วย     
   ๘.๒ ฝ่ำยอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม 
       ๑. นำงสำวจิรำพร  รุ่งอร่ำม                                              ผู้ช่วย 
       ๒. นำงสำวนิตยำ   หงส์พัฒน์                                            ผู้ช่วย 
       ๓. นำงสำวสุนำรี  ศรีชมพู                                                ผู้ช่วย 
       ๔. นำงสำวเจนจิรำ  ธัญญเจริญ                                          ผู้ช่วย 
       ๕. นำงสำวอรุโณทัย  ธนวีรวัฒน์                                         ผู้ช่วย 
       ๖. นำงสำวดิศญำ  ศิวะนันต์วงษ ์                                        ผู้ช่วย           
       ๗. นักกำรภำรโรงที่ได้รับมอบหมำย                                     ผู้ช่วย 
       ๘. นักเรียนที่ได้รับมอบหมำย                                             ผู้ช่วย 
     มีหน้าที ่ ประสำนงำนและจัดเตรียมอำหำรเช้ำ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒  มกรำคม ๒๕๕๙   อำหำรกลำงวัน อำหำรเย็น  
ในวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๕๙   อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม แขกผู้ร่วมงำน ในวันที่ ๑๑ มกรำคม 
๒๕๕๙ 
 
    ๙. คณะกรรมการการแสดงนักเรียน 
          ๑. นำงสำวนิสำรัตน์    โพธิ์ทองค ำ                                 หัวหน้ำ 
          ๒. นำงเบญจมำศ      ชื่นด้วง                                       ผู้ช่วย 
       มีหน้าที ่ จัดเตรียมชุดกำรแสดง ส ำหรับพิธีเปิดกิจกรรมและงำนเลี้ยงรับรอง ตำมก ำหนดกำร  
 
    ๑๐. คณะกรรการฝ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
           ๑. นำงกรรณิกำ     สุวรรณรัตน์                                     หัวหน้ำ 
           ๒. นำงสำวชญำภำ  รุ่งโรจน์ธีระ                                     ผู้ช่วย 
           ๓. นำยสดำยุ         ทวีทรัพย์นวกุล                                 ผู้ช่วย 
           ๔. นำงสำวกิตติยำพร  น้ ำแก้ว                                       ผู้ช่วย 
           ๕. นำงสำวเสำวลักษณ์  อำษำนอก                                  ผู้ช่วย 
           ๖. นำงสำวจิรำพร    รุ่งอร่ำม                                         ผู้ช่วย 
           ๗. นักเรียนที่ได้รับมอบหมำย                                         ผู้ช่วยวิทยำกร 
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        มีหน้าที่ จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบ E – Education Service เป็นวิทยำกรในกำรอบรม จัดเตรียม
เอกสำรในกำรอบรม ห้องปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 
  ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจราจร       
            ๑. นำยสมเจตน์               กล้ำหำญ                               หัวหน้ำ 
            ๒. นำยสุรฤทธิ์                คงสงค์                                  ผู้ช่วย 
            ๓. ยำมรักษำกำรณ์                                                     ผู้ช่วย 
         มีหน้าที่  จัดระบบกำรจรำจรภำยในโรงเรียนและหน้ำโรงเรียน   สถำนที่จอดรถ โดยประสำนกับเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ และนักศึกษำวิชำทหำร 
 
   ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
            ๑. นำงประไพ           พลำยโถ                                        หัวหน้ำ                    
            ๒. นำงลำวรรณ         ยังศิร ิ                                           ผู้ช่วย                          
            ๓. นำงสำวณัฏฐธนัน   ระวิพงษ ์                                       ผู้ช่วย 
            ๔. นำงศิริภรณ์          ศรีนำค                                          ผู้ช่วย 
            ๕. นำงรำตรี              ศรีบุญม ี                                       ผู้ช่วย     
            ๖. นำงสำวไพรินทร์    ร่มโพธิ์ชี                                         ผู้ช่วย  
            ๗. นำงสำววันวิสำข์      เรืองปำนกัน                                  ผู้ช่วย 
            ๘. นำงสำวแสงเดือน     ศิริสอ                                          ผู้ช่วย                    
            ๙. นำงสำวเจนจิรำ    ธัญญเจริญ                                       ผู้ช่วย 
            ๑๐. นำงสำวอัมพร   วรรชะนะ                                         ผู้ช่วย 
            ๑๑. นำงสำวประวีณำ    อรชร                                          ผู้ช่วย 
            ๑๒. นำงสำวภำพตะวัน สันธนพิพัฒน์                                  ผู้ช่วย 
            ๑๓. นำงสำวนิตยำ    ใจดี                                                ผู้ช่วย 
            ๑๔. นำยสดำยุ   ทวีทรัพย์นวกุล                                        ผู้ช่วย 
            ๑๔. นักเรียนที่ได้รับมอบหมำย                                          ผู้ช่วย 
         มีหน้าที่    จัดเตรียม ค ำกล่ำวรำยงำน ค ำกล่ำวเปิดกิจกรรม บันทึกลงนำมควำมร่วมมือ   ของที่ระลึก  
รับลงทะเบียนผู้เข้ำประชุม จัดท ำเกียรติบัตร  AD Card  ประสำนกับฝ่ำยพิธีกรประชำสัมพันธ์ในกำรด ำเนินกิจกรรม  
พิธีเปิดกิจกรรม พิธีลงนำมควำมร่วมมือ  ประสำนงำนกับฝ่ำยอำหำรและอำหำรว่ำงในกำรต้อนรับ 
 
 ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล 
            ๑. นำยปิยะ    ภู่ประเสริฐ                                                 หัวหน้ำ 
            ๒. นำงบุปผำ   พวงวัธนชัย                                                ผู้ช่วย 
            ๓. นำยอดุลย์   เข็มเพชร                                                   ผู้ช่วย     
            ๔. นำงสำวไพรินทร์  ร่มโพธิ์ชี                                             ผู้ช่วย 
            ๕. นักเรียนที่ได้รับมอบหมำย                                              ผู้ช่วย 
         มีหน้าที่    ออกแบบประเมินผล ด ำเนินกำรประเมินผล และสรุปประมวลผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
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๑๔. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ       
            ๑. นำยไพโรจน์     ยังศิร ิ
            ๒. นำงสุวรรณ      ผลวงษ ์
            ๓. นำยสุรยุทธ      อยู่สุข   
            ๔. นำยกุลช์พิสิฎฐ์  กัลวงษ ์ 
            ๕. นำงสำวภำพตะวัน สันธนพิพัฒน์ 
            ๖. นำงสำวนิตยำ    ใจดี                                                      
         มีหน้าที่   ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมกิจกรรม และประสำนงำนส่วนต่ำงให้กิจกรรมด ำเนินกำรไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 
๑๕. ฝ่ายจัดเตรียมยานพาหนะ 
              ๑.นำงลัดำ      วัฒนำวงศ์ 
         มีหน้าที ่  จัดเตรียมพำหนะรถตูใ้นกำรน ำคณะไปศึกษำดูงำน 
 
                 ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัดและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป
                   สั่ง   ณ   วันที่  ๒๒    ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
    
 
                                                        ( นำงอุษำ  สุดคนึง )                                                                                          
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
      
 
                    
 
 


