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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที่  ๑๐๐ / ๒๕๖๑   

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ อาศัย
อ านาจตามความในมาตราที่ ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่  ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษาของโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก      ประธานกรรมการ  
๑.๒ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์    กรรมการ  
๑.๓ นายเกตุ  โพธิ์น้อย      กรรมการ  
๑.๔ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ     กรรมการ 
๑.๕ นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง      กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๑. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 

       หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 

       หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล 
๔. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์    หัวหน้าแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕. นางสาวอรทัย  จันทรังษี    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๖. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๗. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๙. นายทรงพรต  เชื้อภักดี    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๐. นายเรวัตต์  นกสว่าง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



๒ 
 

๑๑. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๒. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑๓. นางสิริยา  โกศลนิยม    หัวหน้างานแนะแนว 
๑๔. นางสาวอุบล  บุญชู    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๑๕. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   หัวหน้างานรับนักเรียน/หัวหน้างานตารางสอน 
๑๖. นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ   หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 
๑๗. นายไกรสร  หม้อแหละ    หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียน 
๑๘. นางสาวศากุน  เทียนทอง   หัวหน้างานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๑๙. นายทองฉัตร  ไรนุ่น    หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน/หัวหน้างานเครือข่ายการศึกษา 
๒๐. นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ   หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้/งานห้องสมุด 
๒๑. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์  หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๒๒. นางอริสา  ถนอมเล็ก    หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๓. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่    หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 
๒๔. นางสาวศุภร  แซ่ลู่    หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๒๕. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์   หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑.  งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑.๑ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ 
 ๑.๓ นางกัลยา  ม่วงมั่น    กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
 ๑.๖ นายคมสัณห์  จันสอน    กรรมการ 

๑.๗ นายรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมการ 
๑.๘ นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง   กรรมการ 
๑.๙ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๐ นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. จัดท าเอกสารและงานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. จัดท าแผนและปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓. จัดท าอัตราก าลังและตารางสอนตามนโยบายและหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. จัดท าสารสนเทศ ข้อมูล และสถิติของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕. ก ากับดูแลงานพัสดุของส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
๖. จัดท าโครงการพิเศษ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  



๓ 
 

๗. ก ากับดูแลโครงการพิเศษที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๑ นางสาวอุบล  บุญชู    ประธานกรรมการ  

๒.๒ นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
๒.๓ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมการ 
๒.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ 
๒.๕ นายอ านาจ  สิงห์ทอง    กรรมการ 
๒.๖ นายรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมการ 
๒.๗ นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวศุภร  แซ่ลู่    กรรมการ 
๒.๑๑ นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   
๑. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ บริบท และความ

ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
๒. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

๓. ก ากับ และดูแลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๕. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ นางสาวอรทัย  จันทรังษี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 
 ๓.๓ นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
  ๓.๓.๑ นายประชาธิป  ใจกล้า  งานอุตสาหกรรม    กรรมการ 
  ๓.๓.๒ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  งานเกษตร    กรรมการ 



๔ 
 

  ๓.๓.๓ นางปราณี  วีระหงส์   งานคหกรรม    กรรมการ 
  ๓.๓.๔ นางนฤมล  มุสิเกตุ   งานธุรกิจ    กรรมการ 
  ๓.๓.๕ นายอ านาจ  สิงห์ทอง  งานคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
 ๓.๔ นายทรงพรต  เชื้อภักดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 ๓.๕ นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 ๓.๖ นายเรวัตต์  นกสว่าง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 ๓.๘ นางสิริยา  โกศลนิยม   หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
 ๓.๙ นายไกรสร  หม้อแหละ   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 

๓.๑๐ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  

๑. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๒. วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๓. ดูแลและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๔. จัดอัตราก าลังตามนโยบายของโรงเรียน  
๕. นิเทศและก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๖. วัดและประเมินผล ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.๑ นายไกรสร  หม้อแหละ  หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม    กรรมการ 
๔.๓ นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์  ผู้ช่วยหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
๔.๔ นายสุภวัชร  ชาติการุณ  หัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  กรรมการ 
๔.๕ นายอัครวัฒน์  ยอแสง   หัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  กรรมการ 
๔.๖ นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์  หัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กรรมการ 

 ๔.๗ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  รองหัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  กรรมการ 
๔.๘ นายจาตุรนต์  มหากนก  รองหัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  กรรมการ 
๔.๙ นางกัลยา  ม่วงมั่น   รองหัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  กรรมการ 
 
 



๕ 
 

๔.๑๐ นางสาววิจิตรา  รอดหยู  รองหัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  รองหัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  รองหัวหน้างานลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กรรมการ 

 ๔.๑๓ นางสิริยา  โกศลนิยม  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
๔.๑๔ นายรุ่งโรจน์  สมนิล   หัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  รองหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม   กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์  แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการและเลขานุการ 

๕. งานทะเบียนและวัดผล 
 ๕.๑ นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  ประธานกรรมการ 

งานวัดผล 
 ๕.๒ นางสาวศริิลักษณ์  เพ็งถมยา   กรรมการ 

๕.๓ นางสาวปราณี  พรมติ๊บ   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวศากุน  เทียนทอง   กรรมการ 
๕.๕ นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง   กรรมการ 
๕.๖ วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕.๗ นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 

งานทะเบียน 
 ๕.๘ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา  ประธานกรรมการ 

๕.๙ นายอ านาจ  สิงห์ทอง    กรรมการ 
๕.๑๐ นางอริสา  ถนอมเล็ก   กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาววิชชุดา  สมจิตร   กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์   กรรมการ 
๕.๑๖ นายภูมินทร์  เกิดศรี    กรรมการ 
๕.๑๗ นางสาววิชุตา  อินไผ่    กรรมการ 
๕.๑๘ นายสมพร ชัยวงษ์    กรรมการ 
๕.๑๙ นางสาววิชุดา  บุญเทียม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๒. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียน 
๓. ดูแลการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



๖ 
 

๔. หลักฐานการศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๕. จัดท าเอกสารและค ารับรอง ตามระเบียบสถานศึกษา 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๖.๑ นางสาวศากุน  เทียนทอง   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
๖.๔ นายทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมการ 
๖.๕ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมการ 
๖.๗ นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. รวบรวมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานวิจัยในการจัดการเรียนการสอน 
๓. วางแผนการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
๔. นิเทศและติดตามการท าและน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗.  งานแหล่งเรียนรู ้

๗.๑ นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ        ประธานกรรมการ  
๗.๒ งานแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

๗.๒.๑ นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
๗.๒.๒ นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
๗.๒.๓ นางสาวอุบล  บุญชู  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
๗.๒.๔ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
๗.๒.๕ นายประชาธิป  ใจกล้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
๗.๒.๖ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
๗.๒.๗ นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
๗.๒.๘ นางสาวตวงศรณ์  องอาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
๗.๒.๙ นายมิติ  โอชสานนท์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 

๗.๓ นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง        กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๗ 
 

หน้าที ่  
๑. รวบรวมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
๒. ดูและและจัดระเบียบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด 
๓. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. งานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๘.๑ นายทองฉัตร  ไรนุ่น    ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการ 
๘.๓ นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ   กรรมการ 
๘.๔ นางอมรรัตน์  มาฬมงคล   กรรมการ 
๘.๕ นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทุม   กรรมการ 
๘.๖ นางสาวอรทัย  จันทรังษี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมภายนอกกับชุมชนและท้องถิ่น 
๒. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริการทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๙. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๙.๑ นางอริสา  ถนอมเล็ก    ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวอัจฉรา   ทองทา   กรรมการ 
๙.๓ นายปณีต   จิตต์นุกุลศิริ   กรรมการ 
๙.๔ นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการและเลขานุการ 
๙.๕ นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. ศึกษารายงานประจ าปีของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
๒. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ของ            

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๓. จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๔. รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เผยแพร่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๘ 
 

๑๐. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 ๑๐.๑ นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการ  
 ๑๐.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๐.๓ นายอุดม  จิรกิตตยากร   กรรมการ 
๑๐.๔ นายสัญชัย  วัชรพรรณ   กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการ 
๑๐.๖ นายอนันต์  สุโพธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๓. จัดท าบัญชีการจัดท าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๔. จัดให้มีรายงานการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๕. จัดให้มีรายงานการพัฒนาหรืองานวิจัยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๑.  งานรับนักเรียน 
๑๑.๑ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมการ 
๑๑.๓ นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
๑๑.๔ นายเกตุ โพธิ์น้อย    กรรมการ 
๑๑.๕ นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
๑๑.๗ นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ   กรรมการ 
๑๑.๙ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการ 
๑๑.๑๐ นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์  กรรมการ 
๑๑.๑๑ นางสาวสุภาลัย  สายค าภา   กรรมการ 
๑๑.๑๒ นางวิไลพร  สังข์แก้ว   กรรมการ 
๑๑.๑๓ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๑๔ นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.๑๕ นางสาววิชุตา  อินไผ่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. จัดท าแผนการรับนักเรียน ตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 



๙ 
 

๒. จัดท าประกาศการรับนักเรียนและด าเนินการรับนักเรียน ตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

๓. รายงานการรับนักเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. งานแนะแนว 
๑๒.๑ นางสิริยา  โกศลนิยม   ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ   กรรมการ 
๑๒.๓ นายมิติ  โอชสานนท์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. รวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๓. ดูแลการจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนร่วม 
๔. ดูแลทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 
๕. ดูแลการกู้ยืมเงินตามโครงการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๖. ให้ค าปรึกษาและจัดกระบวนการแนะแนวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด 
๗. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการแนะแนวทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๓.  งานนิเทศการศึกษา 
๑๓.๑ นางสาวยุวดี  เสือใหญ่        ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 

๑๓.๒.๑ นางอริสา  ถนอมเล็ก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
๑๓.๒.๒ นางมัณฑนา   เลิศเสรีพัฒนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
๑๓.๒.๓ นางจิดาภา  สุริยันต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
๑๓.๒.๔ นายสัญชัย วัชรพรรณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
๑๓.๒.๕ นายภูมินทร์  เกิดศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
๑๓.๒.๖ นางอมรรัตน์  มาฬมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
๑๓.๒.๗ นางสาววิชชุดา  สมจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
๑๓.๒.๘ นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ  งานแนะแนว     กรรมการ 
๑๓.๒.๙ นางสาวนิตติยา  แก้วนก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. ส่งเสริมการนิเทศการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๓. จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการนิเทศการศึกษา 



๑๐ 
 

๔. นิเทศติดตามและดูแลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๔.  งานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 
๑๔.๑ นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ   ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการ 
๑๔.๓ นางสาววาทินี  ทันเสรี   กรรมการ 
๑๔.๔ Mr. Ian Roberts    กรรมการ 
๑๔.๕ Mr. Lee Humphrey   กรรมการ 
๑๔.๖ Ms. Dorette Botha   กรรมการ 
๑๔.๗ Mr. Andrew Kemp    กรรมการ  
๑๔.๘ Mr. Dominic Rubino    กรรมการ 
๑๔.๙ นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. ดูแลและประเมินการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ 
๒. ท าแผนงานงบประมาณรายรับรายจ่ายของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 
๓. ประสานงานกับบริษัทที่ได้รับว่าจ้างเกี่ยวกับหลักสูตรและคุณครูผู้สอนโดยร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๔. ดูแลการเรียนการสอนและความประพฤติของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ทั้ง ๓ 

ระดับ ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง โดยร่วมมือกับครูที่ปรึกษา 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๕.  งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๕.๑ นางกัลยา  ม่วงมั่น    ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นางศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมการ 
๑๕.๓ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการ 
๑๕.๔ นางอมรรัตน์  มาฬมงคล   กรรมการ 
๑๕.๕ นางสาวนาถพร  มูลจันทร์   กรรมการ 
๑๕.๖ นางจิดาภา  สุริยันต์   กรรมการ 
๑๕.๗ นางสาวลลิตา  แขกรัมย์   กรรมการ 
๑๕.๘ นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๑๑ 
 

หน้าที ่  
๑. ติดตามการด าเนินการตามโครงการของงานวิชาการ 
๒. รวบรวมผลงานวิชาการ 
๓. จัดท าสารสนเทศวิชาการ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๖.  งานการศึกษาพิเศษ 
 ๑๖.๑ นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 

 ๑๖.๒ นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   กรรมการ      
๑๖.๓ นางสาวนาถพร  มูลจันทร์   กรรมการ      
๑๖.๔ นางสิริยา  โกศลนิยม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. คัดกรองนักเรียน แยกนักเรียนพิเศษตามประเภทของนักเรียน 
๓. จัดการศึกษาให้นักเรียนพิเศษ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๗.  งานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
๑๗.๑ นางสาวศุภร  แซ่ลู่         ประธานกรรมการ 
๑๗.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม       กรรมการ 
๑๗.๓ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   กรรมการ 
๑๗.๔ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   กรรมการ 
๑๗.๕ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์        กรรมการ 
๑๗.๖  นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. ศึกษาหลักการ วิธีการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๓. จัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ 
๔. ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๘.  งานจัดตารางสอน 
 ๑๘.๑ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   ประธานกรรมการ 

๑๘.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม กรรมการ 
๑๘.๓ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมการและเลขานุการ 
๑๘..๔ นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๒ 
 

หน้าที ่  
๑. รวบรวมข้อมูลอัตราก าลังครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. จัดท าตารางสอน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๙.  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๑๙.๑ นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง   ประธานกรรมการ 

๑๙.๒ นางอริสา  ถนอมเล็ก   กรรมการ 
๑๙.๓ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
๑๙.๔ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์   กรรมการ 
๑๙.๕ นายเลอพงศ์  จันสีนาก   กรรมการ 
๑๙.๖ นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ 
๑๙.๗ นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือขอรับการประเมินระดับ OBECQA ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒๐. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒๐.๑ นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์   ประธานกรรมการ 
 ๒๐.๒ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์   กรรมการ 

๒๐.๓ นายทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมการ 
๒๐.๔ นางสาวลลิตา  แขกรัมย์   กรรมการ 
๒๐.๕ นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. น้อมน าแนวทางพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา หรือ ศาสตร์

พระราชา น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมอย่างยั่งยืน 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๒๑. งานธนาคารโรงเรียน 
๒๑.๑ นายทองฉัตร  ไรนุ่น     ประธานกรรมการ 
๒๑.๒ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์     กรรมการ 

หน้าที ่  
๑. จัดท าบัญชีเงินฝาก-ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่างๆของธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๒. ตรวจสอบรายรับ- รายจ่ายประจ าวันของธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๓. ควบคุมดูแลการท างานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๔. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียน  
๕. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินในการรับเงินประจ าวันและเงินอ่ืนๆ 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

ทั้งนี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพ่ือให้การบริหารงาน
วิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


