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lose something 

good but you may 

gain something 

better. 

(จงอย่ากลัวที่จะ

เปลี่ยนแปลง คุณอาจจะ

สูญเสียสิ่งที่ดีไปแต่คุณก็

อาจจะได้รับในสิ่งที่ดีกว่า

กลับมาแทน)  

สังคมน่ารู้กับครูแมน 2 

ค่ายคุณธรรมอนุบาล 3 

กิจกรรมอาเซียน 4 

กิจกรรมวันแม่ 5 

English Tips by Kru Ann 5 

ไอทีรอบรู้กับครูเอ 6 

ภายในฉบบัน้ี: 

สาส์นสัมพันธ์ 
    อนุบาลหนองบัว 

บทความจากงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป เป็นงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดระบบบริหารองค์กร โดยมีบทบาทหลักในการ

ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในองค์กร ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คณุภาพ

และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะสง่ผลให้การบริหารงานอ่ืน ๆ เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยภารกจิ

ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนอนุบาลหนองบัวฯ ประกอบด้วย 

     1.1  งานธุรการ งานจัดระบบบริหารพัฒนาองค์กร งานจัดระบบควบคุมภายใน  

     1.2  งานรับนักเรยีน จ าหน่ายนักเรียน และจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 

     1.3  งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

     1.4  งานประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน บุคคลทั่วไป และหน่วยงานอื่น ๆ 

     1.5  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

     1.6  งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

            ในฉบับน้ีผมจะโฟกัสไปที่การบริหารจัดการเรื่องนักเรียนกอ่นนะครับ โอกาสหน้าจะมาพดูคุย

เรื่องอื่น ๆ ตามกรอบภารกิจของงานบริหารทั่วไปในโรงเรียนเราอีก   

ส าหรับในเรื่องของงานการรับและการจ าหน่ายนักเรียนนั้น โรงเรยีนเราต้องด าเนินการตลอดทั้ง

ปีการศึกษา กล่าวคือมีทั้งการรับนักเรียนใหมเ่พื่อเข้าเรยีนในช้ัน

อนุบาลปีท่ี ๑ และชั้นประถมศกึษาปีท่ี ๑  การรับย้ายนักเรยีนท่ี

ประสงค์จะขอย้ายเข้ามาเรียนท่ีนี ่ การติดตามนักเรยีนขาดเรียน การ

จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนในทุกกรณี(ท้ังกรณีย้าย

โรงเรยีน,อพยพไม่ทราบท่ีอยู่, การขาดเรียนเป็นเวลานาน และจบ

การศึกษาช้ันสูงสดุคือช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๖)  การด าเนินการดังกลา่ว

นับเป็นภารกจิที่หนักพอสมควรส าหรับงานบริหารทั่วไป ซึ่งนักเรียน

ท่ีมาเข้าเรยีนและออกจากโรงเรียนน้ีในทุกกรณี  เราจะต้องด าเนินการ

ควบคู่กันไปทั้งงานเอกสารและการจัดการในระบบข้อมลูนักเรยีน

รายบุคคล     Data Management Center (DMC)   โดยไดร้ับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณุครูประจ า

ช้ันทุกท่าน     ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ของนักเรียนในช้ันเรียนของตนเองป้อนให้ทีมงาน

ของเราที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ซึ่งมีอยู่หลายท่าน และในช่วงต้นปีการศึกษาโรงเรียนได้จดัตั้งทีม....(มตี่อ) 

นายศุภวัฒน์   ฉิมโห ้

หัวหน้างานบริหารทั่วไปบรหิารงานบคุคล 
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สาส์นจากผู้บริหาร(ต่อ) 

หนา้ 2 สาส์นสมัพนัธ์ 

เฉพาะกิจขึ้นมาสนับสนุนอีกชุดใหญ่  เพื่อช่วยกันคีย์ข้อมูลลงระบบ DMC  ซึ่งข้ันตอนน้ีจะต้องด าเนินการแข่งกับเวลา  เนื่องจาก สพฐ.จะ

เปิดระบบดังกล่าวให้เราคีย์ข้อมูลด้วยเวลาที่จ ากัด  จากนั้นก็จะปดิระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี   เรียกว่าถ้าโรงเรยีน

ใดคีย์ข้อมูลไม่ทันวันดังกล่าว  เงินงบประมาณท่ีไดร้ับการสนับสนนุตามจ านวนรายหัวนักเรียน ก็จะหายไปเท่ากับจ านวนนักเรียนที่เรายังไมไ่ด้คยี์

ข้อมูลนั่นแหละครับ ถ้าเป็นโรงเรยีนขนาดเล็กก็ล าบากกันเลยละเพราะมตีัวนักเรยีนอยู่ในโรงเรียนแตไ่ม่ได้งบประมาณสนับสนุน อันนี้โทษใครไม่ได้

นะครับ!!!... 

 ท้ายนี้ผมขอฝากไปถึงท่านผู้ปกครองนักเรียนท่ีประสงค์จะย้ายนักเรยีนเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราด้วยว่าเราจะรับย้ายนักเรียนเข้ามา 

เรียนด้วยเหตจุ าเป็นเร่งด่วนจริงๆเท่าน้ันนะครับเป็นต้นว่าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือผู้ปกครองย้ายที่ท างานมาอยู่ในเขตพื้นท่ีของเราเทา่นัน้แต่ถ้าเป็น 

นักเรียนช้ันอนุบาล 1-2 กรณุาสอบถามมาทางโรงเรียนก่อนนะครับว่า  มีท่ีว่างที่จะรับย้ายบุตรหลานของท่านได้ไหม  เพราะชั้นอนุบาลเรามเีพียง 

๘ ห้องเรียน  รับนักเรียนได้เต็มที่ไม่เกิน ๒๖๐ คน เท่านั้น....  สวัสดคีรับ 

สังคมน่ารู้ กับครูแมน  

                                                   

 

           

              อะไรคือศาสตร์พระราชา      

 “ศาสตร์พระราชา”คือโครงการตามพระราชด าริที่มีองค์ความรู้อยู่ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยมคี าใน 

วงเล็บว่า “ศาสตร์พระราชา” ของขวัญจากไทยแดโ่ลกอันไม่ยั่งยืนศาสตร์พระราชาคืออะไรเพราะเคยได้ยินมาแล้วว่าที่มนุษยจ์ะการพัฒนาได้นั้นต้อง 

อาศัยความรูจ้าก3ศาสตร์คือศาสตร์ชาวบ้านศาสตรส์ากลและศาสตร์พระราชา 2 ศาสตร์แรกทุกคนคงทราบดีว่าศาสตร์ชาวบ้านคือความรู้จาก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์สากลคอืความรู้ที่เราเรยีนจากต ารา แต่ศาสตร์พระราชาน้อยคนที่จะรู้ 

 “ศาสตร์พระราชา คือ โครงการตามพระราชด ารสิี่พันกว่าโครงการ.. มีหมดการจัดการดินการจัดการน้ าการเกษตรแปรรูปพลังงานทางเลอืก 

สิ่งแวดล้อมชุมชนการปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักส่วนครัวมีหมดนะครับ”โครงการตามพระราชด ารกิ็คือโครงการที่เกี่ยวกับการท ามาหากินของ    

คนจน คือชาวไร่ชาวนา มีโครงการเยอะ ตอนนีม้ี ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       

(ส านักงาน กปร.) ดูแลอยู่ในทุกภมูิภาค 



อนุบาลเข้าค่ายคุณธรรมและแสดงละครคุณธรรมเรื่องเจ้าช้างเกเร 
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หนา้ 5 

ฉบบันีม้าพบกบัการพูดในสถานการณท์ีเ่ราจะไปรบัประทานอาหารมือ้เทีย่งกนันะคะ 

 Having lunch. ทานอาหารเทีย่ง 

What you say over lunch : 

Thanks for inviting me to lunch. ขอบคุณที่ชวนผมมาทานข้าวเที่ยง              What are you having then? แล้วคุณอยากทานอะไร 

I recommend the fish. ผมขอแนะน าปลา                You can’t go wrong with the duck. คุณต้องชอบเมนูเป็ดนี้แน่นอน 

You order for me. สั่งอาหารให้ผมหน่อยนะ                The steak is delicious here. สเต็กท่ีนี่อร่อยมากครับ 

Have a good lunch/enjoy your lunch/bon appetite. ขอให้มีความสุขกับการทานอาหารนะครับ      This looks great. มันน่าอร่อยครับ 

So, have you been here before? คุณเคยมาท่ีนี่ก่อนหรือเปล่าครับ              Is this your first time here? คุณมาที่น่ีครั้งแรกใช่ไหม 

Do you eat out much? คุณทานอาหารนอกบ้านบ่อยไหม               Where do you normally have lunch? ปกติแล้วคุณทานอาหารเที่ยงที่ไหนครับ  

I’ll have the same as him. ผมขอสั่งอาหารเหมือนเขาครับ               Where would you like to sit? คุณต้องการนั่งตรงไหนครับ 

What’s your favourite restaurant in town? คุณชอบร้านอาหารไหนในเมืองนี้  This is on me. I’ll get this one. ม้ือนี้ผมเลี้ยงเองครับ 
                                              แหลง่ทีม่า : Social English ; I get English Magazine.  

      

Be yourself no matter whatever they say. 

(ไมว่า่ใครจะวา่ยังไงจงเป็นตัวของตัวเอง)  



เรียนด ี  จริยธรรมเด่น   เปน็ประชาธิปไตย   พลานามัยสมบูรณ์ 

เลขที่ 69 หมู ่3 ต าบลหนองกลบั อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60110  
โทรศัพท์ 0 – 5625 – 1365 โทรสาร 0 – 5632 
– 3393 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  
www.nbt.ac.th 
facebook.com/
anubannongbuathepvittayakom 
 

เจ้าของ : โรงเรียนอนบุาลหนองบัว (เทพวทิยาคม) 

ที่ปรึกษา: ผอ.บ ารุง  กรุตเพชร 

          : รองฯสมจิตร์  มุ่งมาตร 

กองบรรณาธิการ    นางศุจิกา  เรืองค า  

นายอนันต์  ศิลป์เจริญ    นายกฤติเดช  

พูลจิตร์นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้  นายสุเมธ  ราษี 

กราฟิกดีไซน์ นายอนันต์  ศิลป์เจริญ  

บันทึกภาพ    นายอนันต์  ศิลป์เจริญ     

นายกฤติเดช  พูลจิตร์  นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้  

นายจิรายุ  บุญจิตร (เทน ชาวไร่) 

พิสูจน์อักษรและเขียนข่าว  นางศุจิกา  เรืองค า 

นายอนันต์  ศิลป์เจริญ นายกฤติเดช  พูลจิตร์ 

นายสุเมธ  ราษี 

          

    ThaiWPS เริ่มแจกลิขสิทธิ์ชุด Office            

        ฟรีให้กับหน่วยงานรัฐบาลและโรงเรียนในไทยแล้ว 

     

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

   ที่เพจของ ThaiWPS ได้รายงานว่า ทาง “ThaiWPS” โปรแกรมชุด Office 

ที่ร่วมมือระหว่าง Kingsoft ประเทศจีนกับบริษัทในไทย ได้เริ่มนโยบายที่กล่าวไว้ตอนเปิดตัวคือ 

มอบลิขสิทธิ์ให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐบาลใช้ฟรี ตอนนี้ได้เริ่มด าเนินการแล้ว  

ทั้งนี้ทาง ThaiWPS ได้กล่าวว่าที่เห็นนี้ยังเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของโครงการ 

“ลั่นกลองพลิกประเทศ” รวมมูลค่า20,000ล้านของเราซึ่งต่อไปจะมีการแจกลิขสิทธิ์แบบนี้เพิ่ม

อย่างแน่นอน 

         ที่มา: Facebook Pages ThaiWPS 


