
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที ่๑๐๘ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนที่เน้นกระบวนการคิด” และ  
“SMART INNOVATION FOR SCHOOL” 

   
  ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา ก าหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  เพ่ือพัฒนาครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมให้การปฏิบัติการสอนให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)     
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้จัดอบรม เรื่อง “การสอนที่เน้นกระบวนการคิด” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘                 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และ “SMART INNOVATION FOR 
SCHOOL” ในวันศุกร์ ที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมใบหยกทาวเวอร์ 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  ๓๙ วรรคแรก             
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 
๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ จึง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑.  นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 

๒.  นายรัตนะ    บัวรา   กรรมการ 
   ๓.  ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์  รัตนวิชัย   กรรมการ 
   ๔.  นายโกวิท      มาตย์สาลี  กรรมการ 
   ๕.  นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการเลขานุการ  
หน้าที่ ๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.  ก ากับและดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๑.   นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 
  ๒.   นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  รองประธาน  
  ๓.   นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการ 

๔.   นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
๕.   นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการ 
๖.   นางสาวยวุดี   เสือใหญ่   กรรมการ 
๗.   นางวันทนา   แดงประเสริฐ  กรรมการ 
๘.   นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
๙.   นายกีรติ     ศุภภัคว์รุจา  กรรมการ 
๑๐. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
๑๒. นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
 
 



๒ 

 

   ๑๓. นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
   ๑๔. นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๕. นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. วางแผนและเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

๒. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่
   ๑.  นายโกวิท                         มาตย์สาลี                   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมาก  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายนวเรศ   เสนคุ้ม   กรรมการ 
   ๔.  นายวิเชียร   สังขพงษ์   กรรมการ 
   ๕.  นายอดุลย์   พุทธขันธ์  กรรมการ 
   ๖.  นายสมทรง   ศุขะเนตร  กรรมการ 
   ๗.  นายสมคิด   สง่างาม   กรรมการ 
   ๘.  นายมิ่ง   ราตรี   กรรมการ 

๙.  นายวินัย   ออกแมน  กรรมการ 
๑๐.นายวีระชัย   น้ าพระหัส  กรรมการ 
๑๑.นายบุญทัน   แดงสะอาด  กรรมการ 

   ๑๒.นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.   จัดเตรียมสถานที่พร้อมโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.   จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ๓.   จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับรับลงทะเบียน บริเวณหน้าประตูหอประชุมโรงเรียน 
 ๔.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย    
    
คณะกรรมการเครื่องเสียง  แสง  บันทึกภาพ และจัดท าวิดีทัศน์ 
   ๑.  นายอุดม   จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายสิริชัย   โชติกมณิย์  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายเกตุ   โพธิ์น้อย   กรรมการ 
   ๓.  นายเรวัตต ์   นกสว่าง   กรรมการ 
   ๔.  นายสมพร   ชัยวงศ์   กรรมการ 
   ๕.  นายวรวัฒน ์   เพชรไกรศรี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.   จัดเตรียมเครื่องเสียง  เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒.   บันทึกถ่ายภาพในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดรูปภาพใส่ไฟล์ Word หน้าละ ๒ รูป จ านวน ๕ แผ่น ส่ง

ฝ่ายประเมินผล  
๓.   เป็นพิธีกรตลอดการอบรม 
๔.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
 



๓ 

 

คณะกรรมการรับลงทะเบียน/จัดท าเอกสารการอบรม 
๑. นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  ประธานกรรมการ 
๒. นางอุราวรรณ     ตั้งโสภณ   กรรมการ 
๓. นางสาวศริิลักษณ์    เพ็งถมยา   กรรมการ 
๔. นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ 
๕. นางสาวสุพิณยา  วาปีกัง   กรรมการ 
๖. นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
๗. นางสาววิไลพร  จอมพล   กรรมการ 
๘. นางสาวกชพร   อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวกนกภรณ์  กุสสลานุภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนาที่ ๑.   รับลงทะเบียน/จัดท าเอกสารการอบรม 
๒.   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดมอบหมาย 

 
คณะกรรมการอาหาร และเครื่องดื่ม  

๑. นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสตรีรัตน์  เจนนพกาญจน์  กรรมการ 
๓. นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
๔. นางสาวสุพิณยา  วาปีกัง   กรรมการ 
๕. นางสาววิไลพร  จอมพล   กรรมการ  
๖. นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
๗. นายอดุลย์   พุทธขัน   กรรมการ 
๘. นายวินัย   ออกแมน  กรรมการ 
๙. นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่   ๑.   จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒.   ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ไดมอบหมาย 
 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

๑.  นางนิตยา    มหาเปารยะ   ประธานกรรมการ 
๒.  นางนฤมล    มุสิเกตุ    กรรมการ 
๓.  นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.   อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณแ์ละงบประมาณ 
๒.   ปฏิบัติหนทีอ่ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ผู้เข้ารับการอบรม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๑.  นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  
๒.  นายธานินทร์   รมยศิริไทย  
๓.  นางจิราภรณ์   วราชุน  
๔.  นางสาวปณยา   แพร่เจริญวัฒนา 
๕.   นางสาวนัดธิดา   นวลศรี 
๖.   นางสาวอ าไพ   พาโคกทม 



๔ 

 

๗.   นางศรัญย์รัชต์   แก้ววิมล  
๘.   นางสาวศากุน   เทียนทอง 
๙.   นางสาวมัณฑนา   เอ่ียมสกุล 
๑๐. นางสาวณัฐณิชา   บุญเกตุ 
๑๑. นางสาววภิาดา  คล้ายนิ่ม 
๑๒. นางสาวศศิธร  นานไธสง 
๑๓. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง 
๑๔. นางสาวเจนจิรา   สรสวัสดิ ์
๑๕. นางสาวนาถพร   มูลจันทร์ 
๑๖. นางสาวรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๑.  นางสาวอุบล   บุญชู 
๒.  นางขวัญตา    ปฏิเวธวิทูร  
๓.  นายสิริชัย    โชติกมณิย์ 
๔.  นางพัชรินทร์   จันทร์ประเสริฐ  
๕.  นางวาสนา    ไชยยงยศ  
๖.  นางสาวชญานี   วจนะศิริ 
๗.  นางมาลิน    จันทร์แสง  
๘.  นางสาววันทนา   กิติทรัพย์กาญจนา 
๙.  นายเรวัตต์    นกสว่าง 
๑๐.นางสาวกชพร   อารัชกุล 
๑๑.นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ 
๑๒.นางสาวกัลยา   ม่วงมั่น 
๑๓.นางสาวศันสนีย์  เหลืองประภาศิริ    
๑๔.นางสาวพูนศรี   สร้อยเสน 
๑๕.นางสาวสุภาวดี  สะอาดดิษฐ์ 
๑๖.นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

๑.  นางสาวอรทัย   จันทรังษี  
๒.  นางธนวรรณ   โสดา  
๓.  นางทัศนารี    อ่อนสุข 
๔.  นางสาวสตรีรัตน์   เจนนพกาญจน์  
๕.  นางสาวปิยภัทร   เรืองโรจน์ 
๖.  นางสาวรัชกุล   แสนปัญญา 
๗.  นางสาวทารินทร์   นาคสร้อย 
๘.   นางสาวอรวรรณ   เทียนธวัชกุล 
๙.   นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์ 
๑๐. นางสาวตวงศรณ์   องอาจ 
๑๑. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่ 
๑๒. นายนวเรศ   เสนคุ้ม 



๕ 

 

๑๓. นางสาวปฏิมา   อัมพะเศวต 
๑๔. นายนิพนธ์    แสงทอง 
๑๕. นางสาวสุพัตรา   ศิริพัฒน์ 
๑๖. นางสาววิชุดา   บุญเทียม 
๑๗. นางสาวแสงอรุณ  พุฒิกรวงศ์ศรี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๑.  นายมโนธรรม   ทองมหา  
๒.  นางนิตยา    มหาเปารยะ  
๓.  นางบุษกร    เมืองเรืองวิทย์  
๔.  นางสาวยุรี    ปิยะตันติ 
๕.  นายเกตุ    โพธิ์น้อย 
๖.  นายอุดม    จิรกิตตยากร 
๗.  นางสมคิด    ลอยฟ้า 
๘.  นายมาโนชญ์   มูลทรัพย์ 
๙.  นางสาวจันทมาศ   บัวจันทร์ 
๑๐.นายกิตติคุณ    จันทะโมคา 
๑๑.นายทองฉัตร   ไรนุ่น 
๑๒.นางสาวนิ่มนวล   เกตุจันทร์ 
๑๓.นายสุริวิพัฒน์   ปะวะเค 
๑๔.ว่าที ่ร.ต.อภิลักษณ์  ช านาญฤทธิ์ 
๑๕.นายสุรพล   กาญจนเวโรจน์ 

   ๑๖.นางสาวธนกานต์  สีใหม่ 
   ๑๗.นางสาวสิริรัตน ์  รักพงษ์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๑.  นางสาวทิพรสย์   ระโหฐาน  
๒.  นางณัฐนันท์    รัมมะเดช  
๓.  นางประชุมพร   จันทรคีรี  
๔.  นางสาวฉวีวรรณ   แสงสุรีย์กุลกิจ  
๕.  นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน์ 
๖.  นางสุวิมล    ชุมสาย ณ อยุธยา  
๗.  นางสาวพราว  พาหอม 
๘.  นางสาวฮาดีหม๊ะ   แวดะสง  
๙.  นางสาวอริสา   บุตรดามา  
๑๐.นางสาววิจิตรา  รอดหยู 
๑๑.นายเลอพงศ์   จันสีนาก 
๑๒.นางสาวธารทิพย์  เขินค า  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๑. นางสาวยุวดี    เสือใหญ่  
๒. นางยุพดี    บุญบงการ 



๖ 

 

๓. นางอุทัยวรรณ   งามเอก  
๔. นายสมชาย    คงเสน่ห์ 
๕. นายทรงพรต    เชื้อภักดี 
๖. นางสาวจารุนิภา   ภู่สวัสดิ ์ 
๗. นายสุภวัชร    ชาติการุณ 
๘. นายถาวร    แซ่อ้ึง  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๑. นางสาวสุภาพร   งาเฉลา  
๒. นายเลิศชัย    เกตุพิทยา 
๓. นายพีรพงษ์    ดาระกะมาศ 
๔. ว่าที ่ร.ท.บุรินทร์   ตั้งโสภณ 
๕. นางดวงเดือน    คงสุข 
๖. นางเสวิกา    เอ้ือพอพล 
๗. นางพวงเพ็ญ    เต๊ะขันหมาก 
๘. นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร 
๙. นายธนวิทย์    วิกระยิน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
๑. นางวันทนา    แดงประเสริฐกุล  
๒. นางศิริลักษณ์   ประจ าแท่น 
๓. นางปราณี    วีระหงส์  
๔. นางสาวศิริลักษณ์   เพ็งถมยา  
๕. นางนฤมล    มุสิเกตุ  
๖. นางสาวนันทิดา   ทวีโชคมีทรัพย์  
๗. นายอ านาจ    สิงห์ทอง  
๘. นางสาวเนาวรัตน์   อินทวงษ์ 
๙.  นางสาวมนัสภรณ์   แก้วตา 
๑๐.นายประชาธิป  ใจกล้า 
๑๑.นางพรทิพย์    ปกินะโม 
๑๒.นายวิรัตน์    เปลี่ยมไธสง 
๑๓.นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล 
๑๔.นายสมพร   ชัยวงษ์ 
๑๕.นางสาววิไลพร  จอมพล 
๑๖.นางสาววรางคณา  ชาวน่าน 
๑๗.นายวรวัฒน ์   เพชรไกรศรี 
 

แนะแนว / บรรณารักษ์  
๑. นายพลวิเดช    ดนัยดุริยะ  
๒. นางสาวพรพรรณ   เจริญพิบูล 
๓. นางอุราวรรณ   ตั้งโสภณ  
๔. นางสาวจุฑารัตน์   อนันต์  



๗ 

 

๕. ครูแนะแนว 
๖. นางสาวเมษา    แสงตรง  

หน้าที่   ๑.   เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการฝายประเมินผล 

๑.  นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวสวิลี    บุญวัฒน์   กรรมการ 
๓.  นางสาวสุพิณยา   วาปกัง    กรรมการ 
๔.  นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
๕.  นางสาวกนกภรณ์  กุสสลานุภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนที ่ ๑.   ออกแบบประเมินผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
๒.   สรุปผลการประเมินและรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓.   ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
ทั้งนี้ ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นคณะกรรมการตามค าสั่ง ปฏิบัติหนที่ดว้ยความเข้มแข็ง 

เต็มก าลังและความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสูงสุดแกโรงเรียนต่อไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 (นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
   ผอู านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

    เวลา 
 
 

วัน 

ภาคเช้า   ภาคบ่าย 
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๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. 
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๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

๗ พ.ค. ๕๘ 

การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด 
(ดร.ปรีชาญ  เดชศรี) 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด 
(ดร.ปรีชาญ  เดชศรี) 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด 
(ดร.ปรีชาญ  เดชศรี) 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

การสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด 
(ดร.ปรีชาญ  เดชศรี) 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

๘ พ.ค. ๕๘ 
ประชุมครู 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

ประชุมครู 
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

SMART INNOVATION FOR 
SCHOOL 

(ศ.ดร.สิรภพ รักษ์ธนธัช) 
ณ โรงแรมใบหยกทาวเวอร์ 

SMART INNOVATION FOR 
SCHOOL  

(ศ.ดร.สิรภพ รักษ์ธนธัช) 
ณ โรงแรมใบหยกทาวเวอร์ 

 
หมายเหต ุ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  เวลา ๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 


