
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่ 212/2560 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมและปฏิบัติหน้ำทีต่่ำง ๆ ในโครงกำรพัฒนำบุคลำกร
โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ควำมเป็นเลิศ ครั้งท่ี 4 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 

********* 

 ด้วยโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ 
ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวก าหนด จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 - 26 
กันยายน พ.ศ. 2560  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้จัดการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผลอย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลการศึกษา พ.ศ. 2547  ดังนั้น จึง
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที ่ก าหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม  โดยให้ค าปรึกษา แนะน า
ประกอบด้วย 

1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
1.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
1.3 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
1.4 นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส กรรมการ 
1.5 นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท าหน้าที ่วางแผนการท างาน  เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง ประกอบด้วย 

2.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
2.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
2.4 นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส รองประธานกรรมการ 
2.5 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
2.6 นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
2.7 นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ  กรรมการ 
2.8 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
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2.9 นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
2.10 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
2.11 นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนด้ำนทั่วไป ท าหน้าที่ ประสานงานด้านห้องพัก อาหาร ห้องประชุม  
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ กับโรงแรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

3.1 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
3.3 นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  กรรมการ 
3.4 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
3.5 นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
3.6 นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการ 
3.7 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
3.8 นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง  กรรมการและเลขานุการ 

 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนกำรจัดกิจกรรม ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการจัดสัมมนา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในการจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

4.1 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  ประธานกรรมการ 
4.2 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  กรรมการ 
4.3 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
4.4 นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ  กรรมการ 
4.5 นายเรวัตต์  นกสว่าง   กรรมการ 
4.6 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
4.7 นายทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมการ 
4.8 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
4.9 นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ  กรรมการ 
4.10 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมกำรจัดดูแลและควบคุมกำรเดินทำง   ท าหน้าที ่ประสานงานและจัดคณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ขึ้นรถบัส คันที่ 1 และคันที่ 2 ควบคุมการเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ 2 คัน ควบคุมการเดินทางให้
ปลอดภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

5.1 นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส ประธานกรรมการ 
5.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
5.3 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
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5.4 นายทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมการ 
5.5 นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
5.6 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
5.7 นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
5.8 นายประชาธิป  ใจกล้า  กรรมการและเลขานุการ 

 

6. คณะกรรมกำรกำรเงินและพัสดุ   ท าหน้าที่ จัดซื้อ จัดเตรียม จัดหา พัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ
ท ากิจกรรม, จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน การยืมเงินส าหรับค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ. 2560 สรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 

6.1 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น  กรรมการ  
6.3 นายเจนภพ  มณีพงษ์  กรรมการ 
6.4 นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
6.5 นายอัครวัฒน์  ยอแสง  กรรมการและเลขานุการ 

 

7. คณะกรรมกำรพิธีกร   ท าหน้าที่ เป็นพิธีกรร่วมด าเนินรายการตามกิจกรรม โดยประสานกับ
คณะกรรมการจัดสัมมนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ าและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

7.1 นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
7.3 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 

 

8. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน ท าหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตรา
จ้าง เจ้าหน้าที่ส านักงานและพนักงานขับรถ, รับลงทะเบียนการด าเนินกิจกรรมทั้งวันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ. 2560 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

8.1 นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ  ประธานกรรมการ 
8.2 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
8.3 นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
8.4 นางสาวปราณี  พรมติ๊บ  กรรมการ 
8.5 นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์  กรรมการ 
8.6 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
8.7 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
8.8 นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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9. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรแนะน ำโรงเรียน และแสดงผลงำนกำรปฏิบัติที่ดีสู่ควำมเป็นเลิศ (Best 
Practices)  ท าหน้าที่ จัดนิทรรศการแนะน าโรงเรียน ผลงานครูและนักเรียน และกิจกรรมการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ 
บริเวณรอบห้องประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

9.1 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  ประธานกรรมการ 
9.2 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  กรรมการ 
9.3 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
9.4 นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ  กรรมการ 
9.5 นายเรวัตต์  นกสว่าง   กรรมการ 
9.6 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
9.7 นายทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมการ 
9.8 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

10. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ ท าหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกวีดิทัศน์ ในช่วงกิจกรรม 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย  

10.1 นายสมพร  ชัยวงษ์   ประธานคณะกรรมการ 
10.2 นายสัญชัย  วัชรพรรณ  กรรมการ 
10.3 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒ กรรมการและเลขานุการ 

 

11. คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ. 2560 และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  

11.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายโกวิท  มาตย์ส าลี    
2. นางสาวธัญญวรรณ   แจ่มจ ารัส  
3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง 

11.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต 
2. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ 
3. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง 
4.  นางสาวอัจฉรา  ทองทา  
5. นายเลอพงศ์  จันสีนาก 
6. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง 
7. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา 
8. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น  
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11.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 
2. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ 
3. นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
4. นายไกรสร  หม้อแหละ 
5. นายอัครวัฒน์  ยอแสง 
6. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์ 
7. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน 
8. นางขันทอง  ทองน้อย 
9. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์ 
10. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
11. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์ 
12. นางสาวนิตติยา  แก้วนก 
13. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี 
14. นายจีรพงศ์  เกิดธูป 
15. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 
16. นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์ 

11.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ 
2. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
3. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม 
4. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง 
5. นางสาวศศิธร  นานไธสง 
6. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์
7. นายเจนภพ  มณีพงษ์ 
8. นางสาวปราณี  พรมติ๊บ 
9. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์ 
10. นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ 

11.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นายเรวัตต์  นกสว่าง 
2. นางสาวอุบล  บุญชู 
3. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ 
4. นางกัลยา  ม่วงมั่น 
5. นางศันสนีย์  พันธ์เรือง 
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6. นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม 
7. นายรุ่งโรจน์  สมนิล 
8. นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก 
9. นายคมสัณห์  จันสอน 
10. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า 
11. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์

11.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก 
2. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 
3. นายภูมินทร์  เกิดศรี 
4. นายจาตุรนต์  มหากนก 
5. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ 
6. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง 

11.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1. นายทรงพรต  เชื้อภักดี 
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล 
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์ 
4. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจก าธร 

11.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล 
2. นายอ านาจ  สิงห์ทอง 
3. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา 
4. นายประชาธิป  ใจกล้า 
5. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร 
6. นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น 
7. นายอนันต์  สุโพธิ์ 
8. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ 
9. นายสัญชัย  วัชรพรรณ 
10. นายสมพร  ชัยวงษ์ 
11. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี 

11.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์ 
2. นายนวเรศ  เสนคุ้ม 
3. นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ 
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4. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี 
5. นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ 
6. นางสาววิชชุดา  สมจิตร 
7. นางสาวภาพิมล  ฐานะ 
8. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง 
9. นางสาววิชุดา  บุญเทียม 
10. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ ์
11. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา 
12. นางสาวชเนตตี  เมืองมูล 

11.10 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  
1. นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ 
2. นายเสกข์  วงศ์พิพันธ์ 

 
12. คณะกรรมกำรประเมินผล  ท าหน้าที่ จัดท าแบบประเมิน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการจัด

กิจกรรม สรุปเสนอผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย   
12.1 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ 
12.2 นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์  กรรมการ 
12.3 นางสาวลลิตา  แขกรัมย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

   สั่ง  ณ  วันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

    (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
 
 
 
 
 
 


