
 
 
 

 
                  ค ำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

ที่ ๗๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

----------------------------------- 

    ด้วยงำนบุคลำกร/งำนนิติกร กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียนโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ ์            
จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ตำมโครงกำร วันศุกร์ที ่                  
๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องเรียนรวม อำคำร  ๔  โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์  และศึกษำดูงำนวิถีชีวิตชุมชน
บริเวณริมฝั่งแม่น้ ำแม่กลองโดยทำงเรือ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ควำมคิดเห็น น ำข้อสรุปและข้อเสนอแนะมำปรับใช้ในกำรท ำงำน และมีส่วนร่วมเตรียมควำมพร้อม                
ในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยดี   

             อำศัยอ ำนำจ ตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง                
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งให้
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
๑. นำยสมยศ บุญเจริญ             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์          ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยจ ำลอง อ่องวงศ์   ครู คศ.๓  วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป      กรรมกำร 

๓. นำยกฤตนัย ทัศนำ  ครู คศ.๓  วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ                                                               
                       ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร    กรรมกำร 
๔. นำยณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์  ครู คศ.๒ วิทยฐำนะช ำนำญกำร                                                                                  

                                          ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ  กรรมกำร   
๕.  นำยประจวบ ยงค์อ ำนวย     ครู คศ.๓ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  

                                     ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    
และกิจกำรนักเรียน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           ๖.  นำงสำวอังคณำ  บรรลือ       ครู คศ.๒ วิทยฐำนะช ำนำญกำร           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  หน้าที ่อ ำนวยกำร ก ำกับดูแลและประสำนงำนให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ คณะกรรมการประสานงาน 

๑. นำยประจวบ ยงค์อ ำนวย      หัวหน้ำ 
๒. นำยณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์  
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๓. นำงสำวอังคณำ  บรรลือ                          
๔. นำงสำวอำรีรัตน์  ห้ำวแสน 

  หน้าที ่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมสัมมนำ  

๒.๒ คณะกรรมการด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร 
๑. นำงสำวอำรีรัตน์  ห้ำวแสน       หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวอังคณำ  บรรลือ   
๓. นำงสำวพิมพ์ภินันท์   เทียนขำว  

หน้าที ่  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ   

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่  
 ๑. นำยประเสริฐ  คำนภู ่   หัวหน้ำ 
 ๒. นักกำรภำรโรงและแม่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำย 
หน้าที ่ จดัเตรียมควำมพร้อมของห้องเรียนรวม อำคำร ๔ ให้พร้อมใช้งำน 

๒.๔ คณะครูที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
กลุ่มที่ ๑ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การสร้างเสริมวินัยนักเรียน” 
๑. นำยไพโรจน์  ทองลิ่ม                หัวหน้ำ 
๒. นำยไสว  ขำวผ่อง 

           ๓. ครูที่ปรึกษำ ระดับ ม.๑ และ ม.๔ ทุกท่ำน  
กลุ่มที่ ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดการขยะในโรงเรียน”   
๑. นำยบุญชู  เจำทวิภำต               หัวหน้ำ 

          ๒. นำงสำวศิริลักษณ์  เคงตระกูล 
๓. ครูที่ปรึกษำ ระดับ ม.๒ และ ม.๕  ทุกท่ำน 
กลุ่มที่ ๓ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”    
๑. นำยประสำร  สุวรรณฉวี             หัวหน้ำ 
๒. นำงจันทร์เพ็ญ  แสวงค ำ  
๓. ครูที่ปรึกษำ ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ทุกท่ำน  

หน้าที ่  ๑. เข้ำร่วมประชุมสัมมนำตำมประเด็นของแต่ละกลุ่ม    
          ๒. ตัวแทนน ำเสนอข้อมูล  

 ๒.๕ คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชำติ   หัวหน้ำ 
๒. นำยบุญชู  เจำทวิภำต 
๓. นำยลัทธพล  กล้ำหำญ 
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หน้าที ่  ๑. บันทึกภำพกิจกรรม   

๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณน์ ำเสนอที่เก่ียวข้อง 

๒.๖  คณะกรรมการฝ่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง (วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ๑. นำงกฤตินี  จันทมำลำ    หัวหน้ำ 
 ๒. นำงสำวอังคณำ  บรรลือ  
 ๓. นำงสำวพิมพ์ภินันท์  เทียนขำว 
 ๔. นำงพูลศรี  ทรัพย์เลิศ 
 ๕. แม่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำย   
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมเครื่องดื่มกำแฟและขนมส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำ  จ ำนวน ๙๗ ชุด   

๒. จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดเก็บหลังเสร็จงำน  

๒.๗  คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม (วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑.  นำยณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์       หัวหน้ำ  

          ๒.  นำยไสว  ขำวผ่อง 
 ๓.  นำยอนุสรณ์  เดชะบุญ 
          ๔.  นำยณวรรธน์  แก้วเอี่ยม 
          ๕.  ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชำติ  
หน้าที ่ จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มบนเรือ ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรศึกษำดูงำนวิถีชุมชนริมฝั่งแม่น้ ำแม่กลอง    

ในระหว่ำงนั่งเรือ จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดเก็บหลังเสร็จงำน  

๒.๘  คณะกรรมการการเงิน  
๑. นำงสำวอังคณำ  บรรลือ  หัวหน้ำ 

 ๒. นำงสำวอำรีรัตน์  ห้ำวแสน  
 ๓. นำงสำวพิมพ์ภินันท์  เทียนขำว  
หน้าที่   ๑. จัดท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย  

๒. จัดท ำชุดเบิกกิจกรรมสัมมนำ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอผู้อ ำนวยกำร  

๒.๙  คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
 ๑. นำงจันทร์เพ็ญ  แสวงค ำ  หัวหน้ำ 

๒. นำงสำวอังคณำ  บรรลือ 
๓. นำงสำวแวววัน  มนูธำรำม  

 ๔. นำงสำวพิมพ์ภินันท์  เทียนขำว 
หน้าที ่  ๑. จัดท ำเอกสำรรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำ    

๒. รับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำ    
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๒.๑๐  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

๑. นำงพัชรำ  นมรักษ์   หัวหน้ำ 
 ๒. นำงปรำณี  คุสิน 
หน้าที่  เป็นพิธีกรกล่ำวต้อนรับและแนะน ำข้อมูลก่อนกำรสัมมนำ 

๒.๑๑  คณะกรรมการประเมินผล 
 ๑. นำงสำวอังคณำ  บรรลือ  หัวหน้ำ 
 ๒. นำงสำวอำรีรัตน์  ห้ำวแสน  

๓. นำงสำวแวววัน  มนูธำรำม  
 ๔. นำงสำวพิมพ์ภินันท์  เทียนขำว  
หน้าที่  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมสัมมนำและจัดท ำรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร  

 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อยตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด เพ่ือให้
เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรและให้นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย รักษำกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้   

สั่ง ณ วันที่  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(นำยสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ม.๑/๑   นำงอัฏฐพร รัตนอุดม และนำงขวัญเรือน หมีไพร 

ม.๑/๒  นำงนฤมล ประพันธ์พจน์ และนำงสำวอังคณำ บรรลือ   
ม.๑/๓    นำงสำววรรณดี ปำนแปลง และนำยลัทธพล กล้ำหำญ   
ม.๑/๔  นำงพำพร สนองผัน และนำงทิพวรรณ  ทองแท้    
ม.๑/๕  นำยประจวบ ยงค์อ ำนวย และนำงสำวค ำวงษ์ เทพสวัสดิ์  
ม.๑/๖    นำงประภำพรรณ ตุลสุข และนำยนิมิต สำยสิทธิ์  
ม.๑/๗  นำยพงษ์ธร ศรลัมพ์ และนำงสำวนภสร วัธยำ 
ม.๑/๘  นำงสำวศิริวรรณ บุญมำ  และนำงสำวสุดำรัตน์ คงรักษ์ 
ม.๑/๙  นำยอดุลย์ แป้นแหลม และนำงสุนัน แป้นแหลม 
หัวหน้ำระดับชั้น นำยไสว ขำวผ่อง 
 

ม.๒/๑   นำงอินนำ หอมหวล และนำงสำวลลิตำ สระฉิม                
ม.๒/๒  นำงอัจฉรำ เอกจิต  และนำงสำวสุพรรณี ศรีประเสริฐ             
ม.๒/๓    นำงสำวกำญจนำ จันทนำ และนำงสำวจุฬำลักษณ์ จันทโร  
ม.๒/๔  นำงสำวรุ่งนภำ แหวนเพ็ชร และนำยธนำกร ฉำยแก้ว   
ม.๒/๕  นำยศล เอกจิต และนำงสำวจันทร์หอม หลักค ำ 
ม.๒/๖    นำยชุมพล คชสังข์สีห์ และนำงสำวแสงเดือน บุญพยุง                 
ม.๒/๗   นำยณวรรธน์  แก้วเอี่ยม และนำยสมชำย  ขวำไทย 
ม.๒/๘   นำงอ ำไพ  พิริยะกุล และนำยโรจนศักดิ์  ดีประคอง   
ม.๒/๙   นำงปรำณี คุสิน และนำงสำวปิยนุช ย้งปรีชำ             
หัวหน้ำระดับชั้น นำงสำวศิริลักษณ์ เคงตระกูล 
 

ม.๓/๑   นำงกฤตินี จันทมำลำ และนำงสำวภัทรสุดำ เนียมดวง       
ม.๓/๒  นำยชัยรัตน์ พงษ์เศวต และนำงดวงเนตร อังกุรวิโรจน์ 
ม.๓/๓    นำงอรพิน มีศิริ และนำยวัฒนชัย มีศิริ  
ม.๓/๔  นำงสำวไพรวรรณ ค ำแย้ม และนำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ 
ม.๓/๕  นำงณีฬพัทฌ์ ต ำนำนจิตร และนำงสำวชัชชรีย์ นักจะเข้  
ม.๓/๖    ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น และนำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์  
ม.๓/๗  นำงสำวปิยะวดี ประยูรเทพ และนำงสำวสกำว แสงอ่อน  
ม.๓/๘  นำงสำวสุมณฑำ ค ำเกตุ และนำยเดชำ ศรัทธำผล 
ม.๓/๙  นำงอัญชลี ป้อมจันทร์ และนำยวลำยุทธ แย้มมำลี  
หัวหน้ำระดับชั้น นำงจันทร์เพ็ญ แสวงค ำ 
 



 

ม.๔/๑   นำงสำวอำรีรัตน์ ห้ำวแสน   
ม.๔/๒  นำงพัชรำ นมรักษ์ 
ม.๔/๓    นำงกุหลำบ นันยำ   
ม.๔/๔  นำงธณัฏฐำ นำบุญ    
ม.๔/๕  นำงศุภศิริ ปรีชำญำณ และนำยประเสริฐ คำนภู่  
ม.๔/๖    นำยวรชำติ ชูทำน และนำงสำวพชรพร  ฤกษ์สะอำด  
ม.๔/๗  นำยสะอำด สุวรรณสิทธิ์ และนำงสำวสุภำพร  ภักดีประพันธ์  
ม.๔/๘  นำยทัศนัย จิตพัฒนกุล   
หัวหน้ำระดับชั้น นำยไพโรจน์  ทองลิ่ม 
 

ม.๕/๑  นำงสำววิไล  พันธุ์มำ   
ม.๕/๒  นำงสำวเรณู  อุระวัฒน์  
ม.๕/๓    นำงพิรดี  จันทร และนำงสำววชรพร  ชูผล 
ม.๕/๔  นำงรงศ์รอง  พิลำสภักดี และนำงสำวแวววัน มนูธำรำม  
ม.๕/๕  นำยจ ำลอง อ่องวงศ์ และนำงมำรยำท  อ่องวงศ์    
ม.๕/๖    นำงสุพำนี  เกิดทรัพย์     
ม.๕/๗   นำงสำวพอพิศ แก้วคูณ และนำงสำวพรทิมำ  ไพศำลวัน 
ม.๕/๘  ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชำติ และนำงละมัย หิรัญชำติ   
หัวหน้ำระดับชั้น นำยบุญชู  เจำทวิภำต 
 

ม.๖/๑   นำงสำวปวริศำ เหลี่ยววงศ์ภูธร  
ม.๖/๒  นำงสำวชุติมำ เทพสวัสดิ์  
ม.๖/๓    นำงสำวทิพวรรณ พลอยงำม  
ม.๖/๔  ว่ำที่ร้อยตรีสุนันทำ สำยสล้ำง  และนำงสำวเกตุแก้ว แซ่แต้ 
ม.๖/๕  นำงหทัยรัตน์ ทัศนำ และนำยกฤตนัย ทัศนำ 
ม.๖/๖    นำยอนุสรณ์ เดชะบุญ และนำยชลทิตย์  ข ำส ำรำญ 
ม.๖/๗  นำยอภิชัย  หีบท่ำไม้ และนำงสมใจ หีบท่ำไม้ 
ม.๖/๘  นำงเนำวรัตน์ พันธ์สำคร  
หัวหน้ำระดับชั้น นำยประสำร  สุวรรณฉวี 

 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ น.  ท ำพิธีกรำบไหว้พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน ศำลพระภูมิโรงเรียน และเจ้ำที่เจ้ำทำง 

ทีล่ำนกลำงแจ้งริมสนำมฟุตบอล    
๐๙.๐๐ น. คณะครูและบุคลำกรมำพร้อมกันที่โดมอเนกประสงค์ 
๐๙.๓๐ น.       พระสงฆ ์๙ รูป  เจริญพระพุทธมนต์    

คณะครูและบุคลำกรร่วมกันถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ 
๑๑.๔๐ น.    คณะครูและบุคลำกรร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๒.๕๐ น.      คณะครูรำยงำนตัวลงทะเบียนเข้ำรับกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องเรียนรวม อำคำร ๔ 
๑๓.๐๐ น.  พิธีเปิด / กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์ 
                    ผู้อ ำนวยกำรให้โอวำทและกล่ำวเปิดกำรอบรม 
๑๓.๓๐ น.        จัดกลุ่มและมอบหมำยหัวข้อเรื่องในกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และภำระงำน ดังนี้ 

กลุ่มที่  ๑  เรื่อง “การสร้างเสริมวินัยนักเรียน”  
ประกอบด้วย หัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ ม.๑ และ ม.๔ 
กลุ่มที่  ๒  เรื่อง “การจัดการขยะในโรงเรียน”   
ประกอบด้วย หัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ ม.๒ และ ม.๕  
กลุ่มที่  ๓  เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”  
ประกอบด้วย หัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ ม.๓ และ ม.๖   
โดยให้สมำชิกในกลุ่มสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ประเด็น ดังนี้   

๑. ในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) พบปัญหำอะไร 
๒. ในปีกำรศึกษำต่อไป (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) จะด ำเนินกำรอย่ำงไร  
๓. เสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ  ๑  เรื่อง 

๑๔.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง   
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐น. เขียนผังสรุปควำมคิดเพ่ือน ำเสนอในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บนเรือ 
 

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ น. คณะครูรำยงำนตัวลงทะเบียนพร้อมกันที่วัดพญำไม้ อ ำเภอเมืองรำชบุรี 
๐๘.๓๐ น.         คณะครูลงเรือออกเดินทำงเพ่ือศึกษำดูงำนวิถีชีวิตของคนรำชบุรี - สมุทรสงครำม  

อำศัยอยู่ริมแม่น้ ำแม่กลอง 
๐๙.๐๐ น.        ตัวแทนแต่ละกลุ่มน ำเสนอผังควำมคิดในประเด็นที่ได้รับมอบหมำย 
๑๐.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐.๓๐ น. น ำเสนอ (ต่อ)  
๑๒.๐๐ น.       คณะครูร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนครัวครูหมู อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม 
๑๓.๐๐ น.         เดินทำงกลับ ระหว่ำงทำงแวะชมวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ ำใกล้กับวัดต่ำง ๆ ประจ ำท้องถิ่นริมน้ ำ 
๑๗.๐๐ น.        ถึงท่ำเรือวัดพญำไม้  เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


