
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที ่60 /2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2557 
-------------------------------------------------------- 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ได้ก าหนดการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ปีการศึกษา  2557  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  รัชดา  ในวันจันทร์ที่    26  มีนาคม  พ.ศ. 2558 
         ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 39 (1)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  
จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาในสังกัด  ปี
การศึกษา  2557  ดังนี้  
  

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  1.1  นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก   ประธาน  
         1.2  นายรัตนะ    บัวรา    รองประธาน  

1.3  ว่าที่ พ.ต. ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย   รองประธาน  
1.4  นายโกวิท    มาตย์สาลี  รองประธาน  
1.5  นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  รองประธาน 

         1.6  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
1.7  นางสาวปณยา    แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
1.8  นางนิตยา    มหาเปารยะ  กรรมการ 
1.9  นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
1.10 นายธานินทร์    รมยศิริไทย  กรรมการ 
1.11 นางสมคิด    ลอยฟ้า   กรรมการ 
2.12 นายเกตุ    โพธิ์น้อย   กรรมการ 
2.13 นางพวงเพ็ญ    เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 

         2.14 นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ  
         2.15 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  2.16 นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.17 นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุด 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
     2.1  นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  ประธาน  
         2.2  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  รองประธาน 

2.3  นางสาวปณยา    แพร่เจริญวัฒนา  รองประธาน 
2.4  นางณัฐนันท์  รัมมะเดช  กรรมการ 
2.5  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
2.6  นายสิริชัย   โชติกมณิย์  กรรมการ 
2.7  นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ  
2.8  นางทัศนารี    อ่อนสุข   กรรมการ 
2.9  นายเลิศชัย   เกตุพิทยา  กรรมการ 
2.10 นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 
2.11 นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น  กรรมการ 
2.12 นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
2.13 นางสาวนันทิดา    ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ  
2.14 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการ   
2.15 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 

2.16 นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการ 

2.17 นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา  กรรมการ 
2.18 นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ  
2.19 นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการ    
2.20 นางสาวทิพรสย์     ระโหฐาน  กรรมการ    
2.21 นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  กรรมการ    
2.22 นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ  กรรมการ    
2.23 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์  กรรมการ   
2.24 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ  
2.25 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
2.26 นางประชุมพร     จันทรคีรี  กรรมการ 
2.27 นางนิตยา   มหาเปารยะ  กรรมการ  
2.28 นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์  กรรมการ  
2.29 นางสาวมนัสภรณ์   แก้วตา   กรรมการ 
2.30 นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ  
2.31 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
2.32 นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.33 นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

หน้าที ่
1. ร่วมประชุม วางแผนและรับผิดชอบด าเนินการเตรียมรับการติดตามฯ 
2. รวบรวมข้อมูล สรุปผล ส่งเอกสาร และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องตามประเด็นการติดตามฯ 
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3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาประเมินผลและรายงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. รายงานผลการด าเนินงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
หรือรายงานประจ าปี ปีการศึกษา 2557 ให้เสร็จสิ้น 

   
 3. คณะกรรมการจัดสถานที่  ตกแต่งเวที  แสง  เสียงและถ่ายภาพ  ประกอบด้วย 

3.1   นางพวงเพ็ญ      เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
  3.2   นายทรงพรต  เชื้อภักด ี  กรรมการ 
  3.3   นายอุดม   จิรกิตตยากร  กรรมการ 
  3.4   นายนวเรศ   เสนคุ้ม   กรรมการ 
  3.5   นางสาวพราว  พาหอม   กรรมการ 
  3.6   นายสมพร   ชัยวงษ์   กรรมการ  
  3.7   นายพงศ์พิพรรธ  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
  3.8   ลูกจ้างประจ าทุกคน     กรรมการ 

3.9   นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
3.10 นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
 

หน้าที ่  
1. จัดเตรียมสถานที่  ห้องศูนย์เรียนรวม  อาคาร  2  
-  ลักษณะตัว  U  จากด้านหน้า  จ านวน   50  ที่นั่ง 
-  แถวที่สองมีโต๊ะวางแฟ้ม รูปตัว U เพ่ือวางแฟ้มรอรับการประเมินโดยแยกมาตรฐานละ 1 โต๊ะ รวม 15 โต๊ะ 
-  ด้านหลังจัดโต๊ะส าหรับวางอาหารว่าง  และอาหารกลางวัน  จ านวน  50  คน    
-  จดบรรยากาศให้มีความเหมาะสม  ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 2. จัดท าป้ายข้อความต้อนรับหน้าโรงเรียน  ห้องศูนย์เรียนรวม  และตกแต่งให้สวยงามเหมาะสมกับ     
สถานที่และการใช้งาน  

3. อ านวยความสะดวก  ดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียง  แสง  ให้ใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 4. ติดตั้งเครื่องขยายเสียง  โปรเจคเตอร์  ดูแลระบบเสียง  ระบบไฟฟ้า  ให้มีประสิทธิภาพ 
 5. บันทึกภาพตลอดการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
 4. คณะกรรมการจัดท า  VTR  แนะน าโรงเรียน  ประกอบด้วย 
        4.1  นางสาวมนัสภรณ์   แก้วตา   ประธานกรรมการ 
  4.2  นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
  4.2  นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการและเลขานกุาร 
 

หน้าที ่  
1. จัดท า  PowerPoint , VTR  ประวัติ  และกิจกรรมต่างๆของครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ  รัชดา  แยกเป็น  15  มาตรฐาน , โครงการต่างๆที่โรงเรียนด าเนินการ 
 2. ด าเนินการน าเสนอในวันประเมินและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโรงเรียน 
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5. คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร  ประกอบด้วย 
     5.1  นายเกต ุ      โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
  5.2  นางทัศนารี   อ่อนสุข   กรรมการ 
  5.3  นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ  
  5.4  นางสาวทิพรสย์    ระโหฐาน  กรรมการ 

5.5  นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าที ่  
1. จัดท าค ากล่าวรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 

 2. เป็นพิธีกรใน การด าเนินการกิจกรรม  พิธีการต่างๆ  ณ  ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม           
 3. ด าเนินการให้มีถ่ายภาพร่วมกัน  โดยประสานกับคณะกรรมการแสง , เสียงและภาพ 
 4. ช่วยเหลืองานด้านอืน่ๆตามความเหมาะสม 
 

6. คณะกรรมการปฏิคม  ประกอบด้วย 
     6.1  นางนิตยา     มหาเปารยะ  ประธานกรรมการ 
  6.2  นางศิริลักษณ์ ประจ าแท่น  กรรมการ 
  6.3  นางสาวจุฑารัตน์ อนันต์   กรรมการ 
  6.4  นางสาวอิษฏา   เจตินัย   กรรมการ 
  6.5  นางสาววรรณิภา   จิตหมั่น   กรรมการ 
  6.6  นางสาวศรินรัตน์ ศุภลักษณ์ฐิติกุล   กรรมการ 
  6.7  นางสาวธันยพร เจริญยิ่ง   กรรมการ 
  6.8  นางสาวกัลยา ออมสิน   กรรมการ 
  6.9  นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่  
1. อ านวยความสะดวก  ให้การต้อนรับคณะกรรมการและผู้มีเกียรติ 

 2. ให้การรับรองผู้มาร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 3. รับลงทะเบียนลงเวลาเข้าประชุม 
 4. เตรียมของที่ระลึก  โดยประสานงานกับคณะกรรมการ  จัดหาของที่ระลึก 
 5. ด าเนินการมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการและผู้มีเกียรติ 
 

7. คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
     7.1  นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน ์  ประธานกรรมการ 
  7.2  นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
  7.3  นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ   

 

หน้าที ่ อาหารกลางวัน   
-  จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับคณะกรรมการและผู้รับการประเมินฯ อาหารว่าง 1 มื้อจ านวน 50 คน  
-  จดัอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมกา จ านวน  10 - 15  คน   
-  จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน จ านวน  17  คน   
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 9. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปรายงาน  ประกอบด้วย 
     9.1  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
  9.2  นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  กรรมการ 
  9.3  นางสาวอริสา บุตรดามา  กรรมการ 
  9.4  นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
  9.5  นางสาวกชพร อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ   
   

หน้าที ่ สรุป  ประเมินผลการประเมิน  รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนและจัดท าแฟ้ม 
  
  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และประสานงานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
  

สั่ง   ณ   วันที่  3   มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
 
 

          (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


