บันทึกการเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
ปีพุทธศักราช 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1

ตารางสรุปการเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปีพุทธศักราช2562
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

จำนวนผู้เยี่ยมโรงเรียน(คณะ/งาน)
1
5
1
2
2
4
3
1
19

ตารางแสดงรายละเอียดการเยี่ยมโรงเรียนนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปีพุทธศักราช 2562
วัน/เดือน/ปี
6 ก.พ. 62

13 มี.ค. 62

14 มี.ค. 62

25 มี.ค. 62

26 มี.ค. 62

27 มี.ค. 62

งาน/กิจกรรม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สระแก้วพร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชม
สนามเด็กเล่น BBL และกิจกรรมการ
ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริม
IQ เด็ก
กิจกรรมการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาหาร ยาและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
แก่นักเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาล
วังสมบูรณ์
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯวังสมบูรณ์
ออกให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ครั้ง
ที่ 2 ให้นักเรียนหญิงชั้นป.5 จำนวน
54 คน
ทีมงานกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชม
การศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่เล่น
ของเด็กปฐมวัย
ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ ศรีขันแก้ว รอง
สารวัตรปราบปราม สภ.อ.วังสมบูรณ์
พร้อมกับชุดตำรวจ DARE สภ.วัง
สมบูรณ์ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ และทำการมอบใบ
ประกาศนียบัตรแก่ เด็กนักเรียนที่จบ
หลักสูตร DARE
นายอำเภอวังสมบูรณ์ เปิด
โครงการเปิดบ้านวิชาการ สานสายใย
รวมใจครู ผู้ปกครอง

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สระแก้วพร้อมคณะ
นายจำเนียร สุวรรณโชติ ผอ.สอน.
วังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ชมรมเครือข่ายอสม.นักวิทย์ชุมชน
และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯวังสมบูรณ์

ทีมงานกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ ศรีขันแก้ว รอง
สารวัตรปราบปราม สภ.อ.วัง
สมบูรณ์ พร้อมกับชุดตำรวจ DARE
สภ.วังสมบูรณ์

นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอวัง
สมบูรณ์

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
5 เม.ย. 62

งาน/กิจกรรม
คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข
อำเภอวังสมบูรณ์ได้ลงเยี่ยม นิเทศ
เสริมหลังกิจกรรมองค์ไร้พุง ร.ร.อนุ
บาลวังสมบูรณ์
คณะวิจัยของสำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้
เข้ามาเยี่ยมและลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย
และถอดกระบวนการมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่ายองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก ภายใต้โครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning”

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข
อำเภอวังสมบูรณ์

25 มิ.ย. 62

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติเตาม
และประเมินผลพร้อมด้วยคณะจาก
สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้มาคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562
ตามเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน

นางสาวปราณี คงพิกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติเตามและ
ประเมินผลพร้อมด้วยคณะจากสพป.
สระแก้ว เขต 1

4 ก.ค. 62

คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามการ
ดำเนินโครงการยกระดับการศึกษา
แบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จังหวัด
สระแก้ว ได้เข้าติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้วย
กระบวนการ Active Learning
รูปแบบ GPAS5 STEPS.
นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา
ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้มามอบ
นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพ
ทางการศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อำเภอวัง
สมบูรณ์

ดร.นารี คูหาเรืองทอง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม

25 มิ.ย. 62

24 ก.ค. 62

คณะวิจัยของสำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สพฐ.

นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.
สพป.สระแก้ว เขต 1

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
2 ส.ค. 62

7 ส.ค. 62

7 ส.ค. 62

7 ส.ค. 62

5 ก.ย. 62

25 ก.ย. 62

งาน/กิจกรรม
คณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562
ระดับเจตตรวจราชการ( Cluster ) 9.
ประเมินการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
สระแก้ว มอบหมายให้สมาชิกแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยม
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเหล้าฯ แระจำปี
การศึกษา 2562
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถม
ปรากฎว่า อาหารสะอาด ปลอดภัย
ทุกด้าน และตรงตามโปรแกรม
School Lunch
คณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มา
ประเมินน.ส.ศิรินา ภาคประสพ ครู
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เพื่อเลื่อน
วิทยฐานะชำนาญการ
ศึกษานิเทศสพป.สก.เขต1 และ
คณะได้มาประเมินครูภาษาไทย
ประจำปี 2562 ผู้รับการประเมิน
ได้แก่ นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเช่าซื้อเสนอ
กฎหมาย ได้มาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการเช่าซื้อเสนอ
กฎหมายของประชาชน

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562
ระดับเจตตรวจราชการ( Cluster )
9.
นางนิตยา เลียงวัฒนกุล สมาชิก
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษานิเทศสพป.สก.เขต1 และคณะ

นายสมพงษ์ รัตนะวรรณ และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเช่าซื้อเสนอ
กฎหมาย

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
25 ก.ย. 62

17 ธ.ค. 62

งาน/กิจกรรม
คณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงาน
เชิงประจักษ์โรงเรียนอนุบาลวัง
สมบูรณ์
คณะเจ้าหน้าที่จาก สพป.สระแก้ว
เขต1 และเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.
จังหวัดสระแก้ว ได้มาตรวจเยี่ยม
ติดตาม การดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัง
สมบูรณ์

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
หมายเหตุ
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต
1
คณะเจ้าหน้าที่จาก สพป.สระแก้ว
เขต1 และเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.
จังหวัดสระแก้ว

