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รายงานผลการดาเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม
1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5
2. กิจกรรมปฏิบัติธรรม
3. ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2558
4. ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้ารับการปฏิบัติธรรมตามตารางการพัฒนาดังต่อไปนี้
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
เวลา

06.00 – 07.00 น.  พร้อมกัน ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
07.00 น.  ออกเดินทางจาก สคบศ. โดยรถบัสที่ สคบส. ได้จัดเตรียมไว้ให้
11.00 น.  ลงทะเบียน / เข้าที่พัก
11.30 – 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน มังสวิรัต
13.00 – 13.30 น.  แนะนาสถานที่ / ปฐมนิเทศความเป็นอยู่
โดย คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา
13.30 – 17.00 น.  ฝึกกรรมฐาน/กิจกรรมนาเดิน - นั่ง/ศีล 5 โดยคุณแม่ชีนวลใย หน่อปาล์ม
อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง
17.00 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นมังสวิรัต
18.00 – 21.00 น.  ทาวัตรเย็น / สวดมนต์แผ่เมตตา/
บรรยาย เรื่อง รูปนาม – ขันธ์ 5 โดย อาจารย์วุฒิชัย อ่าบารุง
อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง คุณสุวภา ดวงจันทร์
21.00 น.  เข้าที่พัก

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
เวลา 05.00 – 06.00 น.
06.00 – 07.00 น.
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 11.30 น.
11.30 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 21.00 น.
21.00 น.

 ทาวัตรเช้า/สวดมนต์แผ่เมตตา / กิจกรรมนาเดิน - นั่ง
 ใส่บาตร โยคะเพื่อสุขภาพ
 รับประทานอาหารเช้ามังสวิรัต
 ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน/กิจกรรมนาเดิน - นั่ง/ โดย คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล
คุณแม่ชีนวลใย หน่อปาล์ม และอาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง
 รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัต
 บรรยายธรรม เรื่อง สติปัฎฐาน 4 โดย เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมนาเดิน – นั่งสมาธิ โดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง
 รับประทานอาหารเย็นมังสวิรัต
 ทาวัตรเย็น / สวดมนต์แผ่เมตตา/ สอบอารมณ์ โดย พระบุญทัน เดชเจริญศรี
อาจารย์วุฒิชัย อ่าบารุง อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง อาจารย์สุวภา ดวงจันทร์
 เข้าที่พัก
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วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558
เวลา

05.00 – 06.00น.
06.00 – 07.00 น.
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 11.30 น.
11.30 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 21.00 น.

21.00 น.

 ทาวัตรเช้า/สวดมนต์แผ่เมตตา /กิจกรรมนาเดิน - นั่ง
 ใส่บาตร โยคะเพื่อสุขภาพ
 รับประทานอาหารเช้ามังสวิรัต
 ฝึกกรรมฐาน/กิจกรรมนาเดิน - นั่ง/บรรยายธรรม หลักธรรมของข้าราชการ
โดย คณบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล
คุณแม่ชีปราณทิพย์ ดีวัน อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง
 รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัต
 บรรยายธรรม เรื่อง สติปัฎฐาน/กิจกรรมฝึกปฏิบัติ นาเดิน - นั่ง/อาหารใจ
โดย พระนรา ไพรชยนต์ คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง
 รับประทานอาหารเย็น
 ทาวัตรเย็น / สวดมนต์แผ่เมตตา/ กิจกรรม
กิจกรรม เพราะเรารักกัน ผู้บริหารโครงการ และตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนา
กล่าวแสดงความรัก ความปรารถนาดี ที่มีต่อเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรม
โดย อาจารย์วุฒิชัย อ่าบารุง อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง อาจารย์สุวภา ดวงจันทร์
 เข้าที่พัก

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
เวลา 05.00 – 06.00 น.  ทาวัตรเช้า/สวดมนต์แผ่เมตตา / กิจกรรมฝึกปฏิบัติ นาเดิน - นั่งสมาธิ
06.00 – 07.00 น.  ใส่บาตร โยคะเพื่อสุขภาพ
07.30 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้ามังสวิรัต
08.30 – 12.00 น.  ฝึกกรรมฐาน/กิจกรรมนาเดิน - นั่ง/พิธีบังสุกุล ขอขมา พิธีปิด โดย
คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล คุณแม่ชีปราณทิพย์ ดีวัน อาจารย์จันทร์เพ็ญ บัวทอง
นาเสนอภาพความประทับใจ/กล่าวแสดงความรู้สึกประทับใจ
โดย นายสุวรรณ ภูติวณิชย์ /นายนิคม เขียวฉ่า /น.ส.รุ่งนภา นุตราคม
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.  เดินทางกลับ
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รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5
ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ที่
1

รหัส
ชื่อ – สกุล
501 นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์

2

502 นายประเทือง ทรัพย์เกิด

3

503 นายศราวุธ อรรถานุรักษ์

4

504 นางวัลลีย์ ศรีรัตน์

5

505 น.ส.ชมภู พึ่งธรรม

6

506 นายเกื้อกูล ดีประสงค์

7

507 นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง

8

508 น.ส.อัจฉรา รัตนบุญสิน

9

509 นายสุชาติ หนูพรหม

10

510 นายโกวิท คูพะเนียด

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
รก. นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
ศึกษาธิการภาค 5
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
รก. นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
ศึกษาธิการภาค 1
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
รก. นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
ศึกษาธิการภาค 12

หน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการภาค 5
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
รก. นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
ศึกษาธิการภาค 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

สานักงานศึกษาธิการภาค 3
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานศึกษาธิการภาค 1
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 12
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 5
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมกิจการ สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา
การศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชานาญการพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักตรวจราชการและติดตาม
ชานาญการพิเศษ
ประเมินผล สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นิติกรชานาญการพิเศษ
สานักนิติการ
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

4
ที่
11

รหัส
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
511 น.ส.พัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

12

512 น.ส.นิติยา หลานไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

13

513 นายทองพูล จันทบูรณ์

14

514 นายสมทรง งามวงษ์

15

515 นายทวีศักดิ์ อาลา

16

516 นายประยูร หรั่งทรัพย์

17

517 นางปราณี ศิวารมณ์

18

518 นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร

19

519 นายวสันต์ รัชชวงษ์

20

520 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานกองทุนและ สานักงานคณะกรรมการ
สวัสดิการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ผู้อานวยการกลุ่มเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ผู้อานวยการภารกิจกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการภารกิจติดตามและ สานักงานคณะกรรมการ
ประเมินผล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
จังหวัดนครนายก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
จังหวัดสตูล
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

5
ที่
21

รหัส
ชื่อ – สกุล
521 นายอุดร สิทธิพาที

22

522

23

523

24

524

25

525

26

526

27

527

28

528

29

529

30

530

31

531

32*

532

33

533

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดยะลา

หน่วยงาน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นางอธิชา รจนะ
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
จังหวัดชุมพร
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายนิรัช สามัคคี
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
จังหวัดอ่างทอง
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายสุชีพ สุนทรศร
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
การศึกษาอุบลราชธานี
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
การศึกษานครพนม
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
จังหวัดพิจิตร
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายชาติชาย เกตุพรหม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและ สานักงานคณะกรรมการการ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด
อาชีวศึกษา
นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
สานักงานคณะกรรมการการ
พิษณุโลก
อาชีวศึกษา
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
สานักงานคณะกรรมการการ
สมุทรสงคราม
อาชีวศึกษา
นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
ขอนแก่น
อาชีวศึกษา
นายชูเชิด มัจฉาฉ่า
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ สานักงานคณะกรรมการการ
ทอง
อาชีวศึกษา
นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ สานักงานคณะกรรมการการ
(ถือศีลอด)
นาทวี
อาชีวศึกษา
นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
สานักงานคณะกรรมการการ
นครสวรรค์
อาชีวศึกษา

6
ที่
34

รหัส
ชื่อ – สกุล
534 นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายวิชัย แสงศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 1
นายเจียร ทองนุ่น
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นครศรีธรรมราช เขต 1
นายวิชัย พวงภาคีศิริ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 3
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนิคม เขียวฉ่า
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 2
นายสุภชัย จันปุ่ม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอดุลย์ กองทอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
ลา 7 – 10 ก.ค. 58
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายอนันต์ กัลปะ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 1
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นครศรีธรรมราช เขต 4
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รหัส
ชื่อ – สกุล
548 นางเยาวลักษณ์ คงพูล

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 3
549 นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 3
550 นายมารุต อุปนิสากร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครพนม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 1
551 นายจัตุพร บุญระดม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 5
552 นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 4
554 นายธีร์ ภวังคนันท์
ผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง สานักงานคณะกรรมการ
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
555 นางวรรณา ช่องดารากุล
ผู้อานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
556 นายบุญจักรวาล รอดบาเรอ ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรี สานักงานคณะกรรมการ
จันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นุเคราะห์
557 น.ส.รุ่งนภา นุตราวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
558 น.ส.สมรัชนีกร อ่องเอิบ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้
559 นางเกื้อกูล ชั่งใจ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
560 นายกอบกิจ ธรรมานุชิต
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์
561 น.ส.ดวงพร อัจฉริยวิวิธ
ผู้อานวยการสานักกากับกิจการ กรมการบินพลเรือน
ขนส่งทางอากาศ
กระทรวงคมนาคม
562 นายชานนท์ คาทอง
ผู้อานวยการสานักงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
จังหวัดยโสธร
สิ่งแวดล้อม
563 นายทรงพล หาญศิริมีชัย
พลังงานจังหวัดตาก
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ลา 10 ก.ค. 58

8
ที่
63

รหัส
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
564 นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระบุรี
565 น.ส.ศุภร รัตนพงศ์
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง

หน่วยงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
64
กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
65 566 นางรัชดา เหมปฐวี
ผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
66 567 นายชัยวุฒิ เลิศวนสิรวิ รรณ ผู้อานวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการ สถาบันส่งเสริมการสอน
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)
67* 568 นายสุทธิรักษ์ หนูฉัง
ผู้อานวยการสานักงาน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ลา 7 – 10 ก.ค. 58
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
68 569 น.ส. จิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานประกันสังคม
69 570 นายธีรเดช สายเส็น
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
ผู้บริหารโครงการ
1 น.ส.อรพินธ์ สอนสลับ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
2 นายพูนสุข แก้วศรีพจน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
3 นางปัญญา รักการงาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
4 นางกวิสรา ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
5 นายสุวรรณ ภูติวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
6 นางพรอัญชลี พุกชาญค้า
ครู ค.ศ.3
5. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 จานวน 69 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรม 66 คน ลาเนื่องจากติดราชการ 2 คน นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในช่วง
ถือศีลอดตามหลักศาสนา 1 คน และผู้บริหารโครงการ 6 คน
6. เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ที่เน้นการปฏิบัติ
7. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ที่เน้นการปฏิบัติทเี่ ป็นประโยชน์สาหรับนักบริหาร
เพือ่ ฝึกตนให้มีสติ ระลึกรู้อยู่เสมอ และนาหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตน
8. อื่น ๆ
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จากคุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิ
โพธิวัณณา เป็นอย่างสูง ท่านได้กรุณาดูแล ทั้งสถานที่ และความเป็นอยู่ ให้ความสะดวก สาหรับผู้เข้ารับการ
พัฒนา ได้ฝึกปฏิบัติธรรม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ อย่างดียิ่ง

ผู้รายงาน นางกวิสรา ชวนวัน
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หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5
กิจกรรมการปฏิบัติธรรม
ณ สถานวิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558
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