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ค าส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ท่ี  ๑๐๔ / ๒๕๖๐    

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบูรณาการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION” 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
----------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา ก าหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาครูในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบ “STEM EDUCATION”เพื่อให้ครูได้น าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนรวมไปถึงการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕จึงได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรในหัวข้อ “การบูรณาการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION” ในวันท่ี ๘-๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. ณ. หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี ๓๙ วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและ
มาตราท่ี ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
๑.๑ นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก      ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายโกวิท  มาตย์สาลี     กรรมการ  
๑.๓ นางสาวธัญญวรรณ   แจ่มจ ารัส    กรรมการ  
๑.๔ นางสมคิด  ลอยฟ้า      กรรมการ 
๑.๕ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง      กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
๒. ก ากับและดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง     ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา    รองประธาน 
๒.๓ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์     กรรมการ 
๒.๔ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก     กรรมการ 
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๒.๕ นางสาวอุบล  บุญชู      กรรมการ 
๒.๖ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์     กรรมการ 
๒.๗ นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง     กรรมการ 
๒.๘ นางสาวอรทัย  จันทรังษี      กรรมการ 
๒.๙ นายทรงพรต  เช้ือภักดี      กรรมการ 
๒.๑๐ นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล     กรรมการ 
๒.๑๑ นายเรวัตต์  นกสว่าง     กรรมการ  
๒.๑๒ นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ     กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา     กรรมการ 
๒.๑๔ นางสิริยา  โกศลนิยม      กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์     กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวภาพิมล  ฐานะ     กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์   กรรมการ 
๒.๑๘ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์     กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๙ นางสาวพัชรา  ภู่สวัสด์ิ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. วางแผนการด าเนินการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามวันเวลาท่ีก าหนด 
๒. จัดครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๓. ประสานงานและติดต่อวิทยากรและก ากับดูแลฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป 
    ด้วยความเรียบร้อย 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓.คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
 ๓.๑ นางธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส      ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางพวงเพญ็  เต๊ะขันหมาก         รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายวิเชียร  สังขพงษ์      กรรมการ 
๓.๔ นายอดุลย์  พุทธขันธ์      กรรมการ 
๓.๕ นายสมทรง  ศุขะเนตร     กรรมการ 
๓.๖ นายสมคิด  สง่างาม      กรรมการ 
๓.๗ นายวินัย  ออกแมน      กรรมการ 
๓.๘ นายวีระชัย  น้ าพระหัส     กรรมการ 
๓.๙ นายประชาธิป  ใจกล้า     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. จัดเตรียมสถานท่ีพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันและเวลาดังกล่าว 
๒. จัดเตรียมสถานท่ีพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับการลงทะเบียนในวันและเวลาดังกล่าว 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔.  คณะกรรมการเคร่ืองเสียง แสง บันทึกภาพจดัท าวิดิทัศน์และพิธีกร 
 ๔.๑ นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายเกตุ  โพธิ์น้อย      รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายศรัณยภัทร  ชุมวรรณศรี     กรรมการ 
๔.๔ นายสมพร  ชัยวงศ์      กรรมการ 
๔.๕ นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑.จัดเตรียมและอ านวยความสะดวกอุปกรณ์เครื่องเสียง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์   
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับพิธีกรและวิทยากรบรรยาย 

๒.บันทึกถ่ายภาพในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๓.เป็นพิธีกรอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าว 
๔.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน/จัดท าเอกสารการอบรม 
๕.๑ นางสาวอุบล  บุญช ู      ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย ์     กรรมการ 
๕.๓ นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์     กรรมการ 
๕.๔ นางสาววิไลพร  จอมพล      กรรมการ 
๕.๕ นางสาวธัญญาลักษณ์   มีวงษ์      กรรมการ 
๕.๖ นางสาวสุภาลัย  สายค าภา     กรรมการ 
๕.๗ นางสาวภาพิมล  ฐานะ      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. ด าเนินการรับลงทะเบียนและจัดท าเอกสารการอบรม 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๖.คณะกรรมการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

๖.๑ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย ์     ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางปราณี  วีระหงส์      กรรมการ 
๖.๓  นางสาววิไลพร  จอมพล     กรรมการ 
๖.๔  นางสาวพัชรา  ภู่สวัสด์ิ     กรรมการ 
๖.๕ นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์      กรรมการ 
๖.๖ นายอดุลย์  พุทธขันธ์      กรรมการ 
๖.๗ นายวินัย  ออกแมน      กรรมการ 
๖.๘ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา      กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 
๑.จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

๖.๑  นายโกวิท  มาตย์สาลี     ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางมาลิน  จันทร์แสง     กรรมการ 
๖.๓  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์     กรรมการ 
๖.๔  นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง    กรรมการ 
๖.๕  นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล    กรรมการ 
๖.๖  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ผู้เข้ารับการอบรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
๑.  นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง  
๒.  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์ 
๓.  นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  
๔.  นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน 
๕.  นางสาวอริสา  บุตรดามา  
๖.  นางสาววิจิตรา  รอดหยู  
๗.  นายเลอพงศ์  จันสีนาก  
๘.  นางสาวธารทิพย์  เขินค า  
๙.  นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  
๑๐. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  
๑๑. นางอุไรรัตน ์วงศ์นวชาต  
๑๒. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  
๑๓. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง  
๑๔. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์ 

         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

๑.  นายเรวัตต์  นกสว่าง  
๒.  นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา  
๓.  นางสาวชญานี  วจนะศิริ  
๔.  นางมาลิน  จันทร์แสง  
๕.  นางสาวอุบล  บุญชู  
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๖.  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  
๗.  นางกัลยา  ม่วงมั่น  
๘.  นางศันสนีย์  พันธ์เรือง  
๙.  นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม  
๑๐. นายรุ่งโรจน ์สมนิล  
๑๑. นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก  
๑๒. นายคมสัณห์  จันสอน  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

๑.  นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ  
๒.  นางจิราภรณ ์วราชุน  
๓.  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  
๔.  นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  
๕.  นางสาวศากุน  เทียนทอง 
๖.  นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล  
๗.  นางสาวอ าไพพาโคกทม 
๘.  นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล   
๙.  นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  
๑๐. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  
๑๑. นางสาวศศิธร  นานไธสง  
๑๒. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสด์ิ  
๑๓. นายเจนภพ  มณีพงษ์  
๑๔. นางสาวปราณี  พรมต๊ิบ  
๑๕. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  

     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     

๑.  นายทรงพรต เช้ือภักดี  
๒.  นายสมชาย คงเสน่ห์  
๓.  นางสาวยุวด ี เสือใหญ่  
๔.  นายสุภวัชร ชาติการุณ  
๕.  นายปรมินทร์ เสมอภพ  
๖.  นางอมรรัตน ์มาฬมงคล  
๗.  นายปิยพฤฒิ จิธานนท์  
๘.  นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์  
๙.  นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร  

 
 
 



6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
๑.  นางสาวอรทัย  จันทรังษี 
๒.  นาง ทัศนารี  อ่อนสุข 
๓.  นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์ 
๔.  นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย 
๕.  นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์
๖.  นางสาวตวงศรณ ์ องอาจ 
๗.  นางสาวแรกรัก  บุญอยู่ 
๘.  นาย นวเรศ  เสนคุ้ม 
๙.  นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ 
๑๐. นางสาววิชุตา  อินไผ่ 
๑๑. นางสาวศุภร  แซ่ลู่ 
๑๒. นายศรัณยภัทร  ชุมวรรณศรี 
๑๓. นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ ์
๑๔. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว 
๑๕. นางสาววิชชุดา  สมจิตร 
๑๖. นางสาวภาพิมล   ฐานะ 
๑๗. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง 
๑๘. นางสาววิชุดา  บุญเทียม 
๑๙. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์ 
๒๐. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา 

      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

๑. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา 
๒. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ 
๓. นางพวงเพญ็  เต๊ะขันหมาก 
๔. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 
๕. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน 
๖. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง 
๗. นายจาตุรนต์  มหากนก 
๘. นายภูมินทร์ เกิดศรี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

๑.  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 
๒.  นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ 
๓.  นายเกตุ  โพธิ์น้อย 
๔.  นางสมคิด  ลอยฟ้า 
๕.  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ 
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๖.  นายกิตติคุณ  จันทะโมคา 
๗.  นายอุดม  จิรกิตตยากร 
๘.  นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
๙.  นายไกรสร  หม้อแหละ 
๑๐. นายอัครวัฒน์  ยอแสง 
๑๑. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  
๑๒. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน 
๑๓. นางขันทอง  ทองน้อย 
๑๔. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์ 
๑๕. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
๑๖. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์ 
๑๗. นางสาวนิตติยา  แก้วนก 
๑๘. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี 

    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

๑. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล 
๒. นางปราณี  วีระหงส์ 
๓. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา 
๔. นางนฤมล  มุสิเกตุ 
๕. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ 
๖. นายอ านาจ  สิงห์ทอง 
๗. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ 
๘. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา 
๙. นายประชาธิป  ใจกล้า 
๑๐. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร 
๑๑. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา 
๑๒. นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น 
๑๓. นายอนันต์  สุโพธิ์ 
๑๔. นางสาวพัสตราภรณ ์ แย้มกาญจนวัฒน ์
๑๕  นายสัญชัย  วัชรพรรณ 
๑๖  นางสาววิไลพร  จอมพล 
๑๗  นายสมพร  ชัยวงษ์ 

  
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,บรรณารักษ์)    

๑. นางสิริยา  โกศลนิยม 
๒. นางอุราวรรณ  ต้ังโสภณ 
๓. นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ 
๔. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง 
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๗.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๗.๑ นางสาวภาพิมล ฐานะ    ประธานกรรมการ 

 ๗.๒ นายสุวิทวัส            หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวนิตติยา  แก้วนก    กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวอริสา บุตรดามา   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. ออกแบบการประเมินผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปผลการประเมินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการตามค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education Workshop) 

ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยว่าที่ ร.ต.ชมพูเนกข์  สโรบล 

- 
วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ การบรรยายเรื่อง “สะเต็มศึกษาส าคัญอย่างไร” 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ การบรรยายเรื่อง “สะเต็มกับการศึกษายุค 4.0” 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน และลงทะเบียน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มด้วยส่ือการสอน 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (ต่อ) 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ ออกแบบส่ือการสอน สะเต็มศึกษา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน และลงทะเบียน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ ออกแบบส่ือการสอน สะเต็มศึกษา (ต่อ) 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น าเสนอผลงาน 

 


