
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรรัชดำ 

ที ่๒๒๘ / ๒๕๕๙ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมครูแกนน ำวิจัยในชั้นเรียน 

------------------------------------------------- 
 
 ตำมท่ี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ ก ำหนดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรอบรมครู

แกนน ำวิจัยในชั้นเรียน” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหำคม พ.ศ.  ๒๕๕๙  ระหว่ำงเวลำ o๗.๓o – ๑๖.๓o น.        
ณ ศูนย์เรียนรวมอำคำร ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่  ๓๙ วรรคแรก แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำที่ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  นำยโกวิท  มำตย์สำลี   กรรมกำร 
 ๑.๓  นำยรัตนะ  บัวรำ   กรรมกำร     
 ๑.๔  นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส  กรรมกำร 
 ๑.๕  นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าที ่ ๑.  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.  ก ำกับและดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑   นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒   นำงขวัญตำ  ปฏิเวธวิทูร  รองประธำน 
 ๒.๓   นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ รองประธำน 
 ๒.๔   นำงสำวศำกุน  เทียนทอง  กรรมกำร 
 ๒.๕   นำงสำวอุบล  บุญชู       กรรมกำร 
 ๒.๖   นำงสำวทิพรสย์  ระโหฐำน  กรรมกำร 
 ๒.๗   นำยณัฐสิทธิ์  ทองมหำ   กรรมกำร 
 ๒.๘   นำงสำวอรทัย  จันทรังษี  กรรมกำร 
 ๒.๙   นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล  กรรมกำร 
 ๒.๑๐  นำงสำวยุวดี   เสือใหญ ่  กรรมกำร 
 ๒.๑๑  นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ  กรรมกำร 
 ๒.๑๒  นำงอุรำวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมกำร 
 ๒.๑๒  นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ ๑.   วำงแผนและเตรียมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๓.    ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และบันทึกภาพ 
 ๓.๑  นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก  ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒  นำยอุดม  จิรกิตตยำกร   กรรมกำร 
 ๓.๓  นำยทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมกำร 
 ๓.๔  นำยวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมกำร 
 ๓.๕  นักกำรภำรโรงทุกคน   กรรมกำร  
 ๓.๖  นำยสมพร  ชัยวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมสถำนทีพ่ร้อมโต๊ะ  เก้ำอ้ี  เครื่องเสียง  และอุปกรณท์ี่ใช้ในกำรจัดอบรม 

๒. ติดตั้งเครื่องขยำยเสียง โปรเจคเตอร์  ดูแลระบบเสียง  ระบบไฟฟ้ำ  ให้มีประสิทธิภำพ 
๓. บันทึกภำพตลอดกำรจัดกำรอบรม 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
๔.  คณะกรรมการปฏิคม  ต้อนรับ ลงทะเบียน แจกเอกสาร และเตรียมของท่ีระลึก 
 ๔.๑  นำงมำลิน  จันทร์แสง   ประธำนกรรมกำร 

 ๔.๒  นำงสำวจุฑำรัตน์  อนันต์  กรรมกำร 
 ๔.๓  นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ  กรรมกำร 

 ๔.๔   นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. อ ำนวยควำมสะดวก ให้กำรต้อนรับวิทยำกร และ คณะ  
 ๒. รับลงทะเบียนลงเวลำเข้ำประชุม 
 ๓.  แจกเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรเข้ำรับกำรอบรม 
 ๔.  เตรียมของที่ระลึก โดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำร จัดหำของที่ระลึก 
 
 ๕. ผู้เข้ารับการอบรม 
   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

๑. นำงสำวทิพรสย์ ระโหฐำน 
๒. นำงสำวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ 
๓. นำงสำวธำรทิพย์ เขินค ำ 
๔. นำยเลอพงศ์ จันสีนำก 
๕. นำยปณีต จิตต์นุกุลศิริ 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
๑. นำงสำวศำกุน เทียนทอง 
๒. นำงสำวนัดธิดำ นวลศรี 
๓. นำงสำวปรำณี พรมติ๊บ 
๔. นำยเจนภพ มณีพงษ์ 
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๕. นำงสำวนำถพร   มูลจันทร์ 
   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

๑. นำงสำวอุบล บุญชู 
๒. นำงกัลยำ ม่วงมั่น 
๓. นำงสำวศันสนีย์ เหลืองประภำศิริ 
๔. นำงสำวกิฒยำภรณ์ กองโฮม 
๕. นำงสำวจิดำภำ เซียนจันทึก 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
๑. นำยอัครวัฒน์ ยอแสง 
๒. นำงสำวปำวรีย์ ขำวสมบูรณ์ 
๓. นำงขันทอง ทองน้อย 
๔. นำยภัทรพงศ์ นำสะอ้ำน 
๕. นำงสำวลลิตำ แขกรัมย์ 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
๑. นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง 
๒. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสดิ ์
๒. นำงอมรรัตน์ มำฬมงคล 
๓. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
๑. นำยประชำธิป ใจเกล้ำ 
๒. นำงสำวกำญจนำ กรีธำธร 
๓. นำยอนันต์ สุโพธิ์ 

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
๑. นำงสำวอรทัย จันทรังษี 
๒. นำงสำวทำรินทร์ นำคสร้อย 
๓. นำงสำววิชุดำ บุญเทียม 
๔. นำงสำวสิวล ี บุญวัฒน์ 
๕. นำงสำววิชชุดำ สมจิตร 

   แนะแนว / บรรณำรักษ์ 
๑. นำงสำวจุฑำรัตน์ อนันต์ 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๖.๑  นำงปรำณี  วีระหงส์   ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒  นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำร 

 ๖.๓  นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำง – อำหำรกลำงวันและเครื่องดื่มส ำหรับวิทยำกร และผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 ๗.๑   นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  ประธำนกรรมกำร  
 ๗.๒   นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล  กรรมกำร 
 ๗.๓   นำงนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าที ่ ๑. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณแ์ละงบประมำณ 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 ๘.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ / พิธีกร 
 ๘.๑   นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒   นำงสำวทิพรสย์  ระโหฐำน  กรรมกำร 
 ๘.๓   นำยศรัณยภัทร  ชุมวรรณศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑.  เป็นพิธีกร และพิธีกำรในพิธีเปิดกำรอบรมงำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 ๙.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าประวัติข้อมูลของคณะวิทยากรผู้ให้การอบรมและใบประกาศนียบัตร 
   ๙.๑  นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   ประธำนกรรมกำร 
   ๙.๒  นำยวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง   กรรมกำร 
   ๙.๓  นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  ๑.  จัดท ำประวัติข้อมูลของคณะวิทยำกรและใบประกำศนียบัตร 
           ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑๐.๑  นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี  ประธำนกรรมกำร            
 ๑๐.๒  นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์  กรรมกำร 
 ๑๐.๓  นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์ กรรมกำร 
 ๑๐.๔  นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  ๑.  ออกแบบประเมินผลและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
  ๒.  สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ทั้งนี้ เพ่ือ ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นคณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
เข้มแข็ง  เต็มก ำลังและควำมสำมำรถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนต่อไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

        

  (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
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ก ำหนดกำรอบรมสมัมนำเชิงปฏิบัติกำรครแูกนน ำวิจัยในช้ันเรียน 
“กำรวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำศักยภำพผูเ้รียน” 

ณ ศูนย์เรียนรวมอำคำร 2 โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดี  ที่ 18  สิงหำคม พ.ศ. 2559 
07.30 - 08.00 น.      ลงทะเบียน 
08.00 – 08.30 น.      พิธีเปิดกำรอบรมสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำร “กำรอบรมครูแกนน ำวิจยัในช้ันเรียน” 
                              เรื่อง  กำรวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำศักยภำพผูเ้รียน 
                             โดย   ท่ำนผู้อ ำนวยกำร  ดร. เลิศศิลป์  รัตนมสุิก 
08.30 - 10.00 น.       กำรวิจัยกับกำรออกแบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรยีน 
10.00 - 10.15 น.       พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.15 - 12.00 น. เรียนรูเ้ทคนิคกำรเขียนเค้ำโครงงำนวิจัย 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน          
13.00 - 14.30 น. เรื่องเล่ำ : กำรวิจัยเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง          
14.45 - 16.00 น.       ปฏิบัติกำรเขียนเคำ้โครงงำนวิจัย 
16.00 - 16.30 น.      พิธีปิดกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำร 
                             โดย   ท่ำนผู้อ ำนวยกำร  ดร. เลิศศิลป์  รัตนมสุิก  
                               และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยำกร 
          

……………………………………………....................................... 

 


