
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ท่ี   ๒๖๒ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

เพื่อให้การด าเนินงานนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  ๒  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ 10 – 14 
กันยายน  2561  ดังนี้ 
 

๑.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร     มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  นิเทศ  ก ากับและติดตาม  เพื่อให้การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการบรรลุตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.๑   นายเลิศศิลป์  รัตนมุสกิ ประธานกรรมการ 
๑.๒   นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง กรรมการ 
๑.๓   นางจิราภรณ์  วราชุน กรรมการ 
๑.๔   นายเกตุ  โพธ์ิน้อย กรรมการ 
๑.๕   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.   คณะกรรมกำรด ำเนินงำน     มีหน้าที่   วางแผน  เตรียมการ  ประสานงาน  แก้ไขปัญหา  อ านวย 

ความสะดวกและจัดท าข้อมูลส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ประกอบด้วย 

๒.๑   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
๒.๒   นางมาลิน  จันทร์แสง กรรมการ 
๒.๓   นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์ กรรมการ 
๒.๔   นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล กรรมการ 
๒.๕   นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธ์ิ กรรมการ 
๒.๖   นายประทีป  ชุมพล กรรมการ 
๒.๗   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๘   นางสาววิจิตรา  รอดหย ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

/๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่... 
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๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี     มีหน้าที่  ประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง อุปกรณ์ ถ่ายภาพ 
และดูแลความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 

๓.๑   นายประชาธิป  ใจกล้า ประธานกรรมการ 
๓.๒   นายสมพร  ชัยวงษ์ กรรมการ 
๓.๖   นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม     มีหน้าที่   ประสานงานการจัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน และ

เครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
๔.๑   นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์ ประธานกรรมการ 
๔.๒   นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธ์ิ กรรมการ 
๔.๓   นายประทีป  ชุมพล กรรมการ 
๔.๔   นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
๕.   คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร     มีหน้าที่  จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย 

๕.๑   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
๕.๒   นายประทีป  ชุมพล กรรมการ 
๕.๓   นางสาววิจิตรา  รอดหย ู กรรมการและเลขานุการ 

 
๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร     มีหน้าที่  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามก าหนด  ประกอบด้วย 

๖.๑   นายเกตุ  โพธ์ิน้อย ประธานกรรมการ 
๖.๒   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
๖.๓   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
๖.๔   นางสาววิจิตรา  รอดหย ู กรรมการ 
๖.๕   นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์ กรรมการ 
๖.๖   นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
๗.   คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ     มีหน้าที่   เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ประกอบด้วย 

๗.๑   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
๗.๒   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล กรรมการ 
๗.๓   นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง กรรมการ 
๗.๔   นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธ์ิ กรรมการ 
๗.๕   นายประทีป  ชุมพล กรรมการ 
๗.๖   นายอัครวัฒน์  ยอแสง กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

/๘. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร... 
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๘.   คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรและรับลงทะเบียน     มีหน้าที่  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 

๘.๑   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
๘.๒   นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์ กรรมการ 
๘.๓   นางสาววิจิตรา  รอดหย ู กรรมการ 
๘.๔   นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธ์ิ กรรมการ 
๘.๕   นายประทีป  ชุมพล กรรมการ 
๘.๖   นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
๙.   คณะกรรมกำรผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร     มีหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท า

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ตามก าหนดการ  ประกอบด้วย 
๙.๑   กลุ่มบริหำรวิชำกำร     ประชุมเสนอโครงการ ครัง้ที่ 1     วันที่  21  สิงหาคม  2561 
      ประชุมเสนอโครงการ ครั้งที่ 2     วันที่  4  กันยายน  2561 

๑.   นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารวิชาการ 
๒.   นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารวิชาการ/ 

หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 
๓.   นางสาวปณยา  แพร่เจรญิวัฒนา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารวิชาการ/ 

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล 
๔.   นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์ แผนงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 
๕.   นางสาวอุบล  บุญชู หัวหน้างานพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.   นางสาวศากุน  เทียนทอง หัวหน้างานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๗.   นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกจิ หัวหน้างานพฒันาการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
๘.   นางสาวยุวด ี เสือใหญ่  หัวหน้างานนเิทศการศึกษา 
๙.   นายมิต ิ โอชสานนท์ หัวหน้างานแนะแนว 
๑๐. นางสาวอรสิา  บุตรดามา  หัวหน้างานพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายทองฉัตร  ไรนุ่น  หัวหน้างานพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
๑๒. น.ส.พสัตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์ หัวหน้างานพฒันาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
๑๓. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร หัวหน้างานรับนักเรียน 
๑๔. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ หัวหน้างานเศรษฐกจิพอเพียง 
๑๕. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๑๖. นายทองฉัตร  ไรนุ่น หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน 
๑๗. นางสาวศุภร  แซ่ลู ่ หัวหน้างานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๑๘. นางสาวจัตตารีย์  เดชเจรญิ หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพเิศษ 
๑๙. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบรูณ์ หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ 
๒๐. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒๑. นายเลอพงศ์  จันสีนาก แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒๒. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๒๓. นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

/๒๔  นายเรวัตต์... 
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๒๔. นายเรวัตต์  นกสว่าง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
๒๕. นายคมสัณห์  จันสอน แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
๒๖. นายมาโนชญ์  มูลทรพัย ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
๒๗. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ 
๒๘. นายทรงพรต  เช้ือภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒๙. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๓๐. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ 
๓๑. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
๓๒. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
๓๓. นายสัญชัย  วัชรพรรณ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๓๔. นางสาวอรทัย  จันทรงัษี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓๕. นางสาววิชุตา  อินไผ่ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓๖. นายไกรสร  หม้อแหละ หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๓๗. นางสาวพัชรินทร์  สายสงัข์ แผนงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓๘. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ แผนงานงานแนะแนว 

 
๙.๒   กลุ่มบริหำรงบประมำณ     ประชุมเสนอโครงการ ครั้งที่ 1     วันที่  27  สิงหาคม  2561 
          ประชุมเสนอโครงการ ครั้งที่ 2     วันที่  3  กันยายน  2561 

๑.   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผูอ้ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ / หัวหน้างานบริหารการเงิน 

๒.   นางมาลิน  จันทร์แสง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงบประมาณ/ 
หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

๓.   นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง แผนงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
๔.   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ หัวหน้างานนโยบายและแผน 
๕.   นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์ หัวหน้างานบรหิารการบญัชี 
๖.   นางมัณฑนา  เลิศเสรพีัฒนากลุ หัวหน้างานบรหิารพสัดุและสินทรัพย์ 
๗.   นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
๘.   นางจิดาภา  สุริยันต์ หัวหน้างานสารสนเทศ 

๙.๓   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     ประชุมเสนอโครงการ ครัง้ที่ 1     วันที่  27  สิงหาคม  2561 
        ประชุมเสนอโครงการ ครั้งที่ 2     วันที่  3  กันยายน  2561 

๑.   นางจิราภรณ์  วราชุน ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  /หัวหน้างานงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.   นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงานบุคคล/

หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๓.   นางสาววรางคณา  ชาวน่าน แผนงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๔.   นางสาวเจนจริา  สรสวัสดิ ์ หัวหน้างานบรหิารงานบุคคล 
๕.   จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย 
๖.   นายสุภวัชร  ชาติการุณ หัวหน้างานส่งเสริมกจิการนักเรียน 
๗.   นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์ หัวหน้างานผู้ปกครองเครือข่าย 

 

/๙.๔.กลุ่มบริหารทั่วไป... 



- ๕ - 
 

๙.๔   กลุ่มบริหำรท่ัวไป     ประชุมเสนอโครงการ ครั้งที่ 1     วันที่  22  สิงหาคม  2561 
   ประชุมเสนอโครงการ ครั้งที่ 2     วันที่  5  กันยายน  2561 
 

๑.   นายเกตุ  โพธ์ิน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป/
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

๒.   นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารทั่วไป 
๓.   นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา แผนงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 
๔.   นายเลอพงศ์  จันสีนาก หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 
๕.   นางสาววิไลพร  จอมพล หัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
๖.   นายอ านาจ  สิงห์ทอง หัวหน้างานพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๗.   นายสมพร  ชัยวงษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
๘.   นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม หัวหน้างานควบคุมภายใน 
๙.   นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน หัวหน้างานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
๑๐. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร หัวหน้างานโภชนาการ 
๑๑. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
๑๒. นายประชาธิป  ใจกล้า หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม 
๑๓. นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
๑๔. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี หัวหน้างานมลูนิธิ 

 
๑๑.   คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล     มีหน้าที่ออกแบบประเมินผลการด าเนินงานและสรปุรายงานเสนอ

ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
๑๑.๒   นางสาววิจิตรา  รอดหย ู กรรมการ 
๑๑.๓   นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์ กรรมการ 
๑๑.๔   นายประทีป  ชุมพล กรรมการ 
๑๑.๕   นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒  ให้เรียบร้อย  เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  บรรลุตาม
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมสุิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 

 


