คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ ๑๘๘ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
เพื่อให้การดาเนินงานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ดาเนิ น ไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพ สอดคล้ องกับ นโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปฏิบัติ
เป็นคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
มี ห น้ า ที่ อ านวยความสะดวกในการด าเนิ น งานจั ด ท าแผนพั ฒ นา
สถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ นิเทศ กากับ และติดตาม เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ นายสมชัย
มาเสถียร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ
๑.๒ นายปณฐ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๑.๓ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
ผู้แทนครู
กรรมการ
๑.๔ นางวิสสุดา
นาคทัต
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๑.๕ พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชานาญกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
๑.๖ นางสุขตา
เกิดภู่
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๑.๗ พระมหาวีรวิชญ์ สัตตารัมย์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
๑.๘ พระอาจารย์โกมุท สมงฺคโล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
๑.๙ ร.ต.ท.อนันต์
ประสงค์ใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๑๐ นางศศิภา
เอี่ยวเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๑๑ ผศ.ดร.สุบิน
ยุระรัช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๑๒ ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๑๓ ศ.ดร.สิรภพ
รักษ์ธนธัช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๑๔ รศ.ดร.สุวิมล
ตั้งสัจจะพจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๑๕ นายเลิศศิลป์
รัตนมุสิก
ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
มีหน้าที่ให้คาแนะนา กากับ ดูแลการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๒.๑ นายเลิศศิลป์
รัตนมุสิก
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายโกวิท
มาตย์สาลี
รองประธาน
๒.๓ นายสันทัศน์
น้อยเพ็ง
รองประธาน
๒.๔ นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจารัส
รองประธาน
๒.๕ นางสมคิด
ลอยฟ้า
รองประธาน
/ ๒.๖ นางบุษกร…

-๒๒.๖ นางบุษกร
๒.๗ นางสาวปณยา
๒.๘ นางสาวอริสา
๒.๙ นายทองฉัตร
๒.๑๐ นางสาวสิวลี
๒.๑๑ นางสาวนาตยา
๒.๑๒ นางมาลิน
๒.๑๓ นางสาวธัญมน
๒.๑๔ นางสาวทารินทร์
๒.๑๕ นางสาวอารีรัตน์
๒.๑๖ นายพีรพงษ์
๒.๑๗ นายสุภวัชร
๒.๑๘ นางสาวเนาวรัตน์
๒.๑๙ นางพวงเพ็ญ
๒.๒๐ นายเกตุ
๒.๒๑ นายกอปรคุณ
๒.๒๒ นายภัทรพงศ์
๒.๒๓ นางสาววิภาดา
๒.๒๔ นางอุไรรัตน์
๒.๒๕ นายเลอพงศ์
๒.๒๖ นางสาวณัฐณิชา
๒.๒๗ นางสาวนาถพร
๒.๒๘ นายเรวัตต์
๒.๒๙ นางสาวอุบล
๒.๓๐ นายมาโนชญ์
๒.๓๑ นางสาวจันทมาศ
๒.๓๒ นายทรงพรต
๒.๓๓ นางอมรรัตน์
๒.๓๔ นางสาวสุภาพร
๒.๓๕ นางสาวณัฐฑชาพร
๒.๓๖ นางวันทนา
๒.๓๗ นางสาวกาญจนา
๒.๓๘ นางสาวอรทัย
๒.๓๙ นางสาววิชุตา
๒.๔๐ นายไกรสร
๒.๔๑ นางสาวพัชรินทร์
๒.๔๒ นางสิริยา
๒.๔๓ นายมิติ

เมืองเรืองวิทย์
แพร่เจริญวัฒนา
บุตรดามา
ไรนุ่น
บุญวัฒน์
นะวะมะวัฒน์
จันทร์แสง
เทพูปถัมภ์
นาคสร้อย
แคล่วคล่อง
ดาระกะมาศ
ชาติการุณ
อินทวงษ์
เต๊ะขันหมาก
โพธิ์น้อย
ชุมวรรณศรี
นาสะอ้าน
คล้ายนิ่ม
วงศ์นวชาต
จันสีนาก
บุญเกตุ
มูลจันทร์
นกสว่าง
บุญชู
มูลทรัพย์
บัวจันทร์
เชื้อภักดี
มาฬมงคล
งาเฉลา
โอทอง
แดงประเสริฐกุล
กรีธาธร
จันทรังษี
อินไผ่
หม้อแหละ
สายสังข์
โกศลนิยม
โอชสานนท์

กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรรมการกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรรมการกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กรรมการกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กรรมการกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการงานแนะแนว
กรรมการงานแนะแนว
/๒.๔๔ นางสาวศรินรัตน์…

-๓๒.๔๔ นางสาวศรินรัตน์
๒.๔๕ นางสาวสิริรัตน์
๒.๔๖ นางสาวณัฐรุจา
๒.๔๗ นายณรงค์
๒.๔๘ นางสาววิจิตรา
๒.๔๙ นางสาวนันทิดา

ศุภรักษ์ฐิติกุล
รักพงษ์
สมรฤทธิ์
เอื้อนไธสง
รอดหยู
ทวีโชคมีทรัพย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ให้
เรียบร้อย เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา บรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที่
................................................................................... วันที่ 4 สิงาคม 2560
เรื่อง
ขออนุญาตจัดทาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2563
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ตามที่งานนโยบายและแผนได้รับมอบหมายให้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 – 2563 นั้น บัดนี้ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ
จึงขออนุญาตประกาศคาสั่งดังกล่าวทางเว็บไซต์โรงเรียน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
(นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์)
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
..........................................................
..........................................................
(นายโกวิท มาตย์สาลี)
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
………../…………/………..
..........................................................
..........................................................
(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
………../…………/………..

