
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 
ที ่๒๑๒ / ๒๕๕๘ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดอบรมครูแกนน าวิจัยในชั้นเรียน 
------------------------------------------------- 

 
 ตามท่ี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก าหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา” ในหัวข้อ การอบรมครูแกนน าวิจัยในชั้นเรียน ในวันอังคาร                  
ที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา o๘.oo น. – ๑๖.๓o น. ณ ศูนย์เรียนรวมอาคาร ๒ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา
ที่ ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการและมาตราที่ ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการ 
 ๑.๓  นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ     
 ๑.๔  นางนิตยา  มหาเปารยะ   กรรมการ 
 ๑.๕  นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ ๑.  ให้ค าปรึกษาแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.  ก ากับและดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑   นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒   นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา รองประธาน 
 ๒.๓   นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  รองประธาน 
 ๒.๔   นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
 ๒.๕   นางสาวอุบล  บุญชู       กรรมการ 
 ๒.๖   นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา   กรรมการ 
 ๒.๗   นางสาวอรทัย  จันทรังษ ี  กรรมการ 
 ๒.๘   นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
 ๒.๙   นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการ 
 ๒.๑๐  นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการ 
 ๒.๑๑  นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
 ๒.๑๒  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 
 



 - 2 - 

หน้าที ่ ๑.   วางแผนและเตรียมการด าเนินงาน 
 ๒.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓.    ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และบันทึกภาพ 
 ๓.๑  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายทรงพรต  เชื้อภักด ี   กรรมการ 
 ๓.๓  นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
 ๓.๔  นายวิรัตน์  เปลี่ยนไธสง   กรรมการ 
 ๓.๕  นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
 ๓.๖  นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ  
 ๓.๗  นายอุดม  จิรกิตตยากร   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมสถานทีพ่ร้อมโต๊ะ  เก้าอ้ี  เครื่องเสียง  และอุปกรณท์ี่ใช้ในการจัดอบรม 

๒. ติดตั้งเครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์  ดูแลระบบเสียง  ระบบไฟฟ้า  ให้มีประสิทธิภาพ 
๓. บันทึกภาพตลอดการจัดการอบรม 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.  คณะกรรมการปฏิคม  ต้อนรับ ลงทะเบียน แจกเอกสาร และเตรียมของท่ีระลึก 
 ๔.๑  นางนิตยา  มหาเปารยะ   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
 ๔.๓  นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น  กรรมการ 

 ๔.๔  นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์  กรรมการ 
 ๔.๕  นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. อ านวยความสะดวก ให้การต้อนรับวิทยากร และ คณะ  
 ๒. รับลงทะเบียนลงเวลาเข้าประชุม 
 ๓.  แจกเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับการอบรม 
 ๔.  เตรียมของที่ระลึก โดยประสานงานกับคณะกรรมการ จัดหาของที่ระลึก 
 
 ๕. ผู้เข้ารับการอบรม 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางสาวทิพรสย์   ระโหฐาน 
๒. นางสาวพราว   พาหอม 
๓. นางสาวฮาดีหม๊ะ   แวดะสง 
๔. นางสาววิจิตรา   รอดหยู 
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   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา 
๒. นางสาวอ าไพ   พาโคกทม 
๓. นางสาวนัดธิดา   นวลศร ี
๔. นางสาวณัฐณิชา   บุญเกตุ 

    
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑. นางสาวอุบล   บุญชู 
๒. นายเรวัตต์   นกสว่าง 
๓. นางสาวกชพร   อารัชกุล 
๔. นางสาวอัจฉรา   ภัคดีรัตนภาคย์ 

 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ 
๒. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ 
๓. นายทองฉัตร ไรนุ่น 
๔. นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์ 

    
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นางสาวสุภาพร   งาเฉลา 
๒. นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร 

    
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นายปรมินทร์       เสมอภพ 
๒. นายถาวร       แซ่อ้ึง 
   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นางสาวมนัสภรณ์     แก้วตา 
๒. นางสาวเนาวรัตน์     อินทวงษ์ 

    
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นางทัศนารี    อ่อนสุข 
๒. นางสาวตวงศรณ์    องอาจ 
๓. นางสาววิชุตา    อินไผ่ 
๔. นางสาวจัตตารีย์    เดชเจริญ 

 
   แนะแนว / บรรณารักษ์ 

๑.  นางสาวเมษา     แสงตรง 
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๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๖.๑  นางสาวสตรีรัตน์  เจนนพกาญจน์ ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 

  ๖.๓  นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
 ๖.๔   นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอาหารว่าง – อาหารกลางวันและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 ๗.๑   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ  
 ๗.๒   นางนฤมล  มุสิเกต ุ   กรรมการ 
 ๗.๓   นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ ๑. อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณแ์ละงบประมาณ 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๘.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ / พิธีกร 
 ๘.๑   นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒   นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
 ๘.๓   นางสาวฮาดิหม๊ะ  แวดะสง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  เป็นพิธีกร และพิธีการในพิธีเปิดการอบรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๙.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าประวัติข้อมูลของคณะวิทยากรและใบประกาศนียบัตร 
   ๙.๑  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์   ประธานกรรมการ 
   ๙.๒  นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง   กรรมการ 
   ๙.๓  นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑.  จัดท าประวัติข้อมูลของคณะวิทยากรและใบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรม 
           ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑๐.๑  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ            
 ๑๐.๒  นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์  กรรมการ 
 ๑๐.๓  นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
 ๑๐.๔  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการและเลขานุการ      
  
หน้าที ่  ๑.  ออกแบบประเมินผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๒.  สรุปผลการประเมินและรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ทั้งนี้  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคณะกรรมการตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง  
เต็มก าลังและความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนต่อไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

        

  (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 


