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ค ำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

ที่ ๙๙/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและเข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน                

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
----------------------------------- 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘ ร่วมกับเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
มัธยมศึกษำจังหวัดรำชบุรีและจังหวัดกำญจนบุรี ด ำเนินกำรจัดอบรมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ ทักษะ                 
ในกำรปฏิบัติงำน น ำควำมรู้ที่รับจำกประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้มำพัฒนำงำนในหน้ำที่  ปฏิบัติงำน                   
ได้อย่ำงเป็นระบบ อันจะส่งผลถึงคุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล         
ต่อรำชกำรและเพ่ือเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ในวันที่  ๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง                  
อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี กลุ่มเป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัดรำชบุรี                        
จ ำนวน ๑,๔๓๕ คน ซึ่งเป็นผู้บริหำรและข้ำรำชกำรครูโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ จ ำนวน ๙๖ คน เพ่ือให้              
กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
๑. นำยสมยศ บุญเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยจ ำลอง อ่องวงศ์  ต ำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ 
                                           ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป     กรรมกำร 
 ๓. นำยกฤตนัย ทัศนำ  ต ำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ 
                                           ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  กรรมกำร 
 ๔. นำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ ต ำแหน่ง ครู คศ.๒ วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
                                    ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ     กรรมกำร 

๕. นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย   ต ำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      

    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวอังคณำ  บรรลือ     ต ำแหน่ง ครู คศ.๒ วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที ่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำอุปสรรคระหว่ำง
กำรพัฒนำให้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยประจวบ   ยงค์อ ำนวย   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงมำรยำท   อ่องวงศ์    กรรมกำร 
๓. นำงสำวอังคณำ   บรรลือ                          กรรมกำร 
๔. นำงสำวแวววัน  มนูธำรำม    กรรมกำร 
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๕. นำงสำวพิมพ์ภินันท์ เทียนขำว    เลขำนุกำร    
หน้าที ่ ๑. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและประชำสัมพันธ์ข้ำรำชกำรครูเข้ำรับกำรอบรม 

๒. จัดท ำแบบตอบรับและส่งแบบตอบรับไปยังโรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี ทำงระบบ my office  
และแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๘ ทรำบ เป็นไฟล์ข้อมูล excel ไปที่ e-mail : 
supamas_2512@hotmail.com 

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
๑. นำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประจวบ ยงค์อ ำนวย    กรรมกำร 
๓. นำงละมัย หิรัญชำติ     กรรมกำร 
๔. นำงสำวอังคณำ บรรลือ    กรรมกำร  
๕. นำงสำวพิมพ์ภินันท์ เทียนขำว    เลขำนุกำร    
หน้าที ่ ๑. ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืม - คืนเงินสวัสดิกำรโรงเรียน  
 ๒. โอนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรอบรม คนละ ๒๐๐ บำท ไปยังบัญชี สวัสดิกำรโรงเรียน 

โพธำวัฒนำเสนีพร้อมส่งสลิปใบโอนเงิน 
 ๓. ประสำนงำนกับทำงโรงเรียนโพธำวัฒนำเสนีเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินและจัดท ำเอกสำร  

หลักฐำนและกำรเบิก - จ่ำยเงิน 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน 
๑. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชำติ     ประธำนกรรมกำร  

 ๒. นำงสำวทิพวรรณ พลอยงำม    กรรมกำร 
๓. นำยลัทธพล กล้ำหำญ     เลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. บันทึกภำพกิจกรรมระหว่ำงกำรอบรม 

๒. ประชำสัมพันธ์ภำพกิจกรรมผ่ำนทำงเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียน 

๕. คณะกรรมการเข้าร่วมการอบรม 
1. นำยสมยศ บุญเจริญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกำญจนำ จันทนำ กรรมกำร 
3. นำงสำวเกตุแก้ว แซ่แต้ กรรมกำร 
4. นำยโรจนศักดิ์ ดีประคอง กรรมกำร 
5. นำยพงษ์ธร ศรลัมพ์ กรรมกำร 
6. นำงอัฏฐพร รัตนอุดม กรรมกำร 
7. นำงละมัย หิรัญชำติ กรรมกำร 
8. นำงสำวอำรีรัตน์ ห้ำวแสน กรรมกำร 
9. นำยสมชำย ขวำไทย กรรมกำร 

10. นำงสำวแสงเดือน บุญพยุง กรรมกำร 
11. นำยไพโรจน์ ทองลิ่ม กรรมกำร 
12. นำยจ ำลอง อ่องวงศ์ กรรมกำร 
13. นำยณวรรธน์ แก้วเอ่ียม กรรมกำร 
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14. นำงสำวพอพิศ แก้วคูณ กรรมกำร 
15. นำงสำววิไล พันธุ์มำ กรรมกำร 
16. นำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ กรรมกำร 
17. นำยสะอำด สุวรรณสิทธิ์ กรรมกำร 
18. นำงปรำณี คุสิน กรรมกำร 
19. นำงนฤมล ประพันธ์พจน์ กรรมกำร 
20. นำงอัญชลี ป้อมจันทร์ กรรมกำร 
21. นำงขวัญเรือน หมีไพร กรรมกำร 
22. นำยนิมิต สำยสิทธิ์ กรรมกำร 
23. นำยวรชำติ ชูทำน กรรมกำร 
24. นำยชัยรัตน์ พงษ์เศวต กรรมกำร 
25. นำงอ ำไพ พิริยะกุล กรรมกำร 
26. นำงธณัฏฐำ นำบุญ กรรมกำร 
27. นำงสำวปิยะวดี ประยูรเทพ กรรมกำร 
28. นำงกุหลำบ นันยำ กรรมกำร 
29. นำงรงศ์รอง พิลำสภักดี กรรมกำร 
30. นำยประจวบ ยงค์อ ำนวย กรรมกำร 
31. นำงมำรยำท อ่องวงศ์ กรรมกำร 
32. นำยศล เอกจิต กรรมกำร 
33. นำงอรพิน มีศิริ กรรมกำร 
34. นำงอัจฉรำ เอกจิต กรรมกำร 
35. นำงสำวลลิตำ สระฉิม กรรมกำร 
36. นำงสำวศิริวรรณ บุญมำ กรรมกำร 
37. นำยทัศนัย จิตพัฒนกุล กรรมกำร 
38. นำงสำวทิพวรรณ พลอยงำม กรรมกำร 
39. นำงอินนำ หอมหวล กรรมกำร 
40. นำงสำวปวริศำ เหลี่ยววงศ์ภูธร กรรมกำร 
41. นำงสำวภัทรสุดำ เนียมดวง กรรมกำร 
42. นำงสำวแวววัน มนูธำรำม กรรมกำร 
43. นำงสำวสุพรรณี ศรีประเสริฐ กรรมกำร 
44. นำงสำวปิยนุช ย้งปรีชำ กรรมกำร 
45. นำยเดชำ ศรัทธำผล กรรมกำร 
46. นำงสำวจันทร์หอม หลักค ำ กรรมกำร 
47. นำงสำววชรพร ชูผล กรรมกำร 
48. นำงหทัยรัตน์ ทัศนำ กรรมกำร 
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49. นำงสำววรรณดี ปำนแปลง กรรมกำร 
50. นำงสุนัน แป้นแหลม กรรมกำร 
51. นำงพัชรำ นมรักษ์ กรรมกำร 
52. นำงสำวศิริลักษณ์ เคงตระกูล กรรมกำร 
53. นำยประสำร สุวรรณฉวี กรรมกำร 
54. นำงสำวจุฬำลักษณ์ จันทโร กรรมกำร 
55. นำยไสว ขำวผ่อง กรรมกำร 
56. นำงสำวพรทิมำ ไพศำลวัน กรรมกำร 
57. นำงสำวพชรพร ฤกษ์สะอำด กรรมกำร 
58. นำยธนำกร ฉำยแก้ว กรรมกำร 
59. นำยกฤตนัย ทัศนำ กรรมกำร 
60. นำยอดุลย์ แป้นแหลม กรรมกำร 
61. นำงดวงเนตร อังกุรวิโรจน์ กรรมกำร 
62. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ สำยสล้ำง กรรมกำร 
63. นำงสำวชุติมำ เทพสวัสดิ์ กรรมกำร 
64. นำงสุพำนี เกิดทรัพย์ กรรมกำร 
65. นำงสำวไพรวรรณ ค ำแย้ม กรรมกำร 
66. นำงพิรดี จันทร กรรมกำร 
67. นำงณีฬพัทฌ์ ต ำนำนจิตร กรรมกำร 
68. นำงสำวสุมณฑำ ค ำเกตุ กรรมกำร 
69. นำงสมใจ หีบท่ำไม้ กรรมกำร 
70. นำงสำวสกำว แสงอ่อน กรรมกำร 
71. นำยอนุสรณ์ เดชะบุญ กรรมกำร 
72. นำงพำพร สนองผัน กรรมกำร 
73. นำงทิพวรรณ ทองแท้ กรรมกำร 
74. นำงศุภศิริ ปรีชำญำณ กรรมกำร 
75. นำงสำวสุดำรัตน์ คงรักษ์ กรรมกำร 
76. นำงสำวรุ่งนภำ แหวนเพ็ชร์ กรรมกำร 
77. นำงสำวเรณู อุระวัฒน์ กรรมกำร 
78. นำงสำวสุภำพร ภักดีประพันธ์ กรรมกำร 
79. นำงเนำวรัตน์ พันธ์สำคร กรรมกำร 
80. นำงจันทร์เพ็ญ แสวงค ำ กรรมกำร 
81. นำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์ กรรมกำร 
82. นำยอภิชัย หีบท่ำไม้ กรรมกำร 
83. นำงประภำพรรณ ตุลสุข กรรมกำร 
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84. นำยวัฒนชัย มีศิริ กรรมกำร 
85. นำยบุญชู เจำทวิภำต กรรมกำร 
86. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชำติ กรรมกำร 
87. นำยชุมพล คชสังข์สีห์ กรรมกำร 
88. นำงสำวนภสร วัธยำ กรรมกำร 
89. นำยวลำยุทธ แย้มมำลี กรรมกำร 
90. นำยประเสริฐ คำนภู่ กรรมกำร 
91. นำงสำวชัชชรีย์ นักจะเข ้ กรรมกำร 
92. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น กรรมกำร 
93. นำงสำวค ำวงษ ์เทพสวัสดิ์ กรรมกำร 
94. นำงกฤตินี จันทมำลำ กรรมกำร 
95. นำยลัทธพล กล้ำหำญ กรรมกำร 
96 นำงสำวอังคณำ บรรลือ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒. น ำควำมรู้ที่รับจำกประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้มำพัฒนำงำนในหน้ำทีแ่ละปฏิบัติงำน                   

ได้อย่ำงเป็นระบบ 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
หำกมีปัญหำใด ๆ ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบทันที                
เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  ๒๒  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นำยสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

           ก ำหนดกำรจัดอบรม  
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                วันที่  ๒๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 
            ณ  หอประชุมรัตนพฤกษ์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี        

************************** 
 

เวลำ 08.00 – 09.00  น.   รับรำยงำนตัวและลงทะเบียน 
เวลำ 09.00 – 09.30  น.   พิธีเปิดกำรอบรม  “ผู้ว่ำพบเพ่ือนครู”  
                                          โดย  นำยชยำวธุ  จันทร   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุร ี 
เวลำ 09.30 – 10.30 น.   บทบำทมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง กับกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่น 

โดย   ผศ.ดร.ชัยฤทธิ ์  ศิลำเดช     อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภฏัหมูบ่้ำนจอมบึง. 
เวลำ 10.30 – 12.00 น.   นโยบำย  “สพม.8”  
     โดย นำยจตุรงค ์สุขแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
เวลำ 12.00 – 13.00 น.   รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
เวลำ 13.00 – 16.00 น.   กำรจัดกำรตนเองสู่ควำมส ำเร็จในวิชำชีพครู 

โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์   
เวลำ ๑6.00 – 16.30 น.      อภิปรำย / สรุป / พิธีปิด  
        โดย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 1. ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
             2. เวลำ 10.30 - 10.45 น. และเวลำ 14.30 - 14.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 


