คาสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที่ 91/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กาหนดจัดกิจกรรมการประเมินการเตรี ยม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.
เพื่อให้การดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาศัยอานาจตามความในมาตรา
ที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
ประธานกรรมการ
1.2 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
1.4 นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
1.5 นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ปัญ หาและควบคุมการดาเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
2. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
2.1 นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานคณะกรรมการ
2.2 นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
2.3 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงศ์
กรรมการ
2.4 นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
2.5 นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
ท าหน้ า ที่ วางแผนการท างาน เตรี ย มงาน ประสานงานกั บ คณะกรรมการต่ า งๆ เพื่ อ ให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยประเมิน ครั้งที่ 8 (ประเมิน 2 ปี 8 ครั้ง) ประกอบด้วย
กรรมการชุดที่ 1 ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานกรรมการ
2. ร.ต.อ.อนันต์ ประสงค์ใจ
กรรมการ
3. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับการประเมิน นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
กรรมการชุดที่ 2 ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานกรรมการ
/2. ร.ต.อ.อนันต์…

2. ร.ต.อ.อนันต์ ประสงค์ใจ
กรรมการ
3. นางวันทนา แดงประเสริฐกุลครู
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับการประเมิน
1. นายสัญชัย วัชรพรรณ
2. นางสาววิไลพร จอมพล
3. นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการชุดที่ 3 ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานกรรมการ
2. ร.ต.อ.อนันต์ ประสงค์ใจ
กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับการประเมิน นายภูมินทร์ เกิดศรี
ทาหน้าที่ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8
ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
4. คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยประเมิน ครั้งที่ 1 (ประเมิน 2 ปี 4 ครั้ง) ประกอบด้วย
4.1 นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
ประธานกรรมการ
4.2 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
กรรมการ
4.3 นางสาวอรทัย จันทรังษี
กรรมการ
4.4 นางสาวสุภาพร งาเฉลา
กรรมการ
4.5 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ผู้รับการประเมิน
1. นายวรกุล นนทรักส์
2. นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์
3. นางสาวสุธิดา ไชยโย
4. นายณภัทร คชรัตน์
ทาหน้าที่ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
5. คณะกรรมการงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
5.1 นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานคณะกรรมการ
5.2 นายวิเชียร สังขพงษ์
กรรมการ
5.3 นายวีระชัย น้าพระหัส
กรรมการ
5.4 นายสมทรง ศุขะเนตร
กรรมการ
5.5 นายอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมการ
5.6 นายวินัย ออกแมน
กรรมการ
5.7 นายสมมาตร แดงสะอาด
กรรมการ
5.8 นายทิวา ขุนประเสริฐ
กรรมการ
5.9 นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการและเลขานุการ
/ทาหน้าที่…

