
  
     
 

. 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

ที ่ ๓๖๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

---------------------------- 
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  มีข้าราชการครูที่จะรับการเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย และมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการประเมินดังกล่าว เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  ๓๙ วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
และมาตราที่ ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้ 

กรรมกำรชุดที่  ๑  ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  คร ูคศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับการประเมิน 
๑. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์ 
๒. นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ 
๓. นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล 

กรรมกำรชุดที่  ๒  ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับการประเมิน  นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น 
กรรมกำรชุดที่  ๓  ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นายทรงพรต  เชื้อภักดี  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับการประเมิน 
๑. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์ 
๒. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจก าธร 

/กรรมการชุดที่ ๔... 



~ ๒ ~ 
 

กรรมกำรชุดที่  ๔ ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับการประเมิน 
๑. นางสาวนิตติยา  แก้วนก 
๒. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี 
๓. นายจีรพงศ์  เกิดธูป 
๔. นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์ 
๕. นางสาวฟารีดะ  โต๊ะเล๊ะ 

กรรมกำรชุดที่  ๕  ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับการประเมิน 
๑. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ 
๒. นายสัญชัย  วัชรพรรณ 
๓. นางสาววิไลพร  จอมพล 
๔. นายสมพร  ชัยวงษ์ 
๕. นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์ 
๖. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี 
๗. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน 

กรรมกำรชุดที่  ๖  ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว) 
๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นางสาวอุบล  บุญชู   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับการประเมิน 
๑. นายมิติ  โอชสานนท์ 
๒. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ 

กรรมกำรชุดที่  ๗  ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นางสาวอรทัย  จันทรังษี  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

/ผู้รับการประเมิน... 



~ ๓ ~ 
 

ผู้รับการประเมิน 
๑. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์ 
๒. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา 
๓. นางสาวชเนตตี  เมืองมูล 

กรรมกำรชุดที่  ๘  ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นายเรวัตต์ นกสว่าง   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับการประเมิน 
๑. นายคมสัณห์  จันสอน 
๒. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า 
๓. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์
๔. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ 
๕. นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์ 

กรรมกำรชุดที่  ๙  ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
๑. ว่าที่ ร.ต. ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.อนันต์  ประสงค์ใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร งาเฉลา  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับการประเมิน  นายภูมินทร์  เกิดศรี  
 

ท ำหน้ำที ่   
๑. ประเมินครูผู้ช่วยทุกสามเดือนเป็นเวลาสองปีรวมแปดครั้ง ตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
๒. รวบรวมผลการประเมินและสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล   
  

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
     

  (นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 


