
                            
 
 

คำสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
ที ่๒๗๘/๒๕๖๒ 

                            เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 
................................................  

ด้วยงานบุคลากร/งานนิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์             
จะดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การทำสมาธิและอิริยาบถบริกรรมและประโยชน์ของสมาธิ และการเดินจงกรมนั่งสมาธิ  ในวันพุธที่          
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเรียนรวม อาคาร ๔ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์          
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง แต่งตั้งให้
คณะกรรมการดำเนินงานดังนี้    

 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย  
๑)  นายสมยศ  บุญเจริญ                      ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ  
๒)  นายจำลอง อ่องวงศ์                ตำแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ         
                 ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ                                         
๓)  นายกฤตนัย  ทัศนา                ตำแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
                 ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
๔)  นายณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์         ตำแหน่ง ครู คศ. ๒ วิทยฐานะชำนาญการ 
                       ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ             กรรมการ 
๕)  นายประจวบ  ยงค์อำนวย                ตำแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                       
                                            ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบคุคล        
                 และกิจการนักเรียน,หัวหน้างานบุคลากร         กรรมการและเลขานุการ 
๖)  นางสาวแวววัน  มนูธาราม                ตำแหน่ง ครู คศ. ๑          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                                                              

  หน้าที ่ อำนวยการ กำกับดูแลและประสานงานให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์   

   ๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
        ๒.๑  คณะกรรมการประสานงาน 

   ๑.  นายประจวบ ยงค์อำนวย    หัวหน้า  
  ๒.  นางอัฏฐพร  รัตนอุดม                 

๓.  นางสาวอังคณา  บรรลือ         
  ๔.  นางสาวแวววัน  มนูธาราม   
         



- ๒ -    

หน้าที ่  ประสานงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ  
 ๒.๒  คณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร 

๑.  นางสาวแวววัน  มนูธาราม     หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอังคณา  บรรลือ        
  ๓.  นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว    
 หน้าที ่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 

๒.๓  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๑.  นายจำลอง อ่องวงศ์     หัวหน้า 
 ๒.  นายประเสริฐ  คานภู่     

  ๓.  นักการภารโรงและแม่บ้านที่ได้รับมอบหมาย       
 หน้าที ่ จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนรวม อาคาร ๔ ให้พร้อมใช้งาน 

 ๒.๔  คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม “หลักสูตรชินนสาสมาธิ” 
๑.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประประเทศ 
๓.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๔.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๕.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๗.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  ครกูิจกรรมแนะแนว 

หน้าที ่ ๑.  เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 
๒.  นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๒.๕  คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ 
๑.  ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชาติ     หัวหน้า 

  ๒.  นายบุญชู  เจาทวิภาต        
  ๓.  นายลัทธพล  กล้าหาญ   
 หน้าที ่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 

๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์นำเสนอที่เก่ียวข้อง 
๒.๖  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑.  นายประเสริฐ  คานภู ่       หัวหน้า 
  ๒.  นางละมัย หิรัญชาติ        
  ๓.  นางพูลศรี ทรัพย์เลิศ 

๔.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแม่บ้านที่ได้รับมอบหมาย  
 หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเครื่องดื่มกาแฟและขนมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 
 



- ๓ -    
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดเก็บหลังงานเสร็จ 

๒.๗  คณะกรรมการการเงิน 
๑.  นางสาวแวววัน มนูธาราม     หัวหน้า 

  ๒.  นางสาวอังคณา  บรรลือ        
  ๓.  นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว 
 หน้าที ่ ๑. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
  ๒. จัดทำชุดเบิกกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ  

๒.๘  คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
๑.  นางสาวอังคณา  บรรลือ     หัวหน้า 

  ๒.  นางสาวอารีรัตน์  ห้าวแสน 
  ๓.  นางสาวแวววัน มนูธาราม      
  ๔.  นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว 
 หน้าที ่ ๑. จัดทำเอกสารรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 
  ๒. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ   

๒.๙  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑.  นางพัชรา นมรักษ์      หัวหน้า 

  ๒.  นางสาวปิยนุช ย้งปรชีา 
๓.  นางปราณี  คุสิน 
๔.  ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ 

 หน้าที ่ เป็นพิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลก่อนการเริ่มกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 
๒.๑๐ คณะกรรมการประเมินผล 

๑.  นางสาวแวววัน มนูธาราม     หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอารีรัตน์  ห้าวแสน 

๓.  นางสาวอังคณา  บรรลือ      
  ๔.  นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว 
 หน้าที ่  ประเมินผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิและจัดรายงานเสนอผู้อำนวยการ 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อยตามวัน เวลา ที่กำหนด เพ่ือให้
เกิดผลดีต่อทางราชการและให้นายประจวบ ยงค์อำนวย รักษาการให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ 
  
       ทั้งนี้  สั่ง  ณ  วันที่  ๓   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒    

  
   

                                 (นายสมยศ  บุญเจริญ) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์    
 



 
 


