
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่ 114/2562 

เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมและปฏิบัติหน้ำที่ 
กิจกรรมอบรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

และวินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และวินัยและ
การรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 08.30 – 16.30 
น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ  ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 39 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่  กิจกรรมอบรมอบรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1 นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้  ประธานกรรมการ 
1.2 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมการ 
1.3 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
1.4 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ  
1.5 นางจิราภรณ์ วราชุน   กรรมการและเลขานุการ 

ท ำหน้ำที ่ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการจัดกิจกรรมอบรม 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
2.1. นางจิราภรณ์ วราชุน   ประธานกรรมการ 
2.2. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
2.3. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
2.4. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
2.5. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
2.6. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร  กรรมการ 
2.7. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
2.8. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
2.9. นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
2.10. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
2.11. จ่าสิบเอกธนวิท  วิกระยิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/ท ำหน้ำที่... 
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 ท ำหน้ำที่ 1. ประสานงานกับคณะกรรมการในการจัดการกิจกรรมอบรม  
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  ประกอบด้วย 
3.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานคณะกรรมการ 
3.2 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  รองประธานกรรมการ 
3.3 นายวิเชียร  สังขพงษ์   กรรมการ 
3.4 นายวีระชัย  น้ าพระหัส  กรรมการ 
3.5 นายสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมการ 
3.6 นายอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมการ 
3.7 นายวินัย  ออกแมน   กรรมการ 
3.8 นายสมมาตร  แดงสะอาด  กรรมการ 
3.9 นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

 ท ำหน้ำที่ 1. จัดสถานที่ จัดเวทีให้สวยงาม จัดโต๊ะเก้าอ้ี ให้ประธานและคณะครู 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  

4. คณะกรรมกำรแสงเสียงและบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
4.1 นายสมพร  ชัยวงษ์   ประธานคณะกรรมการ 
4.2 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา  กรรมการ 
4.3 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  2. บันทึกภาพกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
5.1 นางสาวกาญจนา  กรีธาธร  ประธานกรรมการ 
5.2 นางวิไลพร  สังข์แก้ว   กรรมการ 
5.3 นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
5.4 นางสาวจิราภรณ์  แก้วเมือง  กรรมการ 
5.5 นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง  กรรมการ 
5.6 นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่ 1. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ  
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. คณะกรรมกำรพิธีกร   ประกอบด้วย 
6.1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
6.2. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
6.3. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 

/6.4. นางสาวยุวดี... 
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6.4. นางสาวยุวดี เสือใหญ่   กรรมการ 
6.5. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่ 1. เป็นพิธีกรร่วมด าเนินรายการตามก าหนดการของกิจกรรม  โดยประสานกับคณะวิทยากร   
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน / จัดท ำเอกสำรกำรอบรม  ประกอบด้วย 
7.1 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์    ประธานกรรมการ 
7.2 นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
7.3 นางสาวอ าไพ  พาโคกถม  กรรมการ 
7.4 นางสาวนาถพร  มูลจันทร์     กรรมการ 
7.5 นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมการ 
7.6 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์  กรรมการ 
7.7 นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
7.8 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
7.9 นางสาวภาพิมล  ฐานะ  กรรมการ 
7.10 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 
7.11 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.12 นายชยกฤต   ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.13 นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที ่  1.  จัดเตรียมเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ  รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      2.  รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
      3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

8. ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
  8.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    

1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต 
2. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ 
3. นางอริสา  ถนอมเล็ก 
4. นายเลอพงศ์  จันสีนาก 
5. นางสาวธารทิพย์  เขินค า 
6. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ 
7. นางสาวอัจฉรา  ทองทา 
8. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา 
9. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง 
10. นางลักขณา  อ่อนฤทธิ์ 
11. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น 
12. นายจิรกฤต  ยศประสิทธิ์ 
13. นางสาวสุธิดา  ไชยโย 
14. นางสาวเบญจมาภรณ์  บุนนาค 

/15. นางจุฑารัตน์... 
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15. นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ 
16. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง 

 
  8.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    

1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 
2. นายเกตุ  โพธิ์น้อย 
3. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ 
4. นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
5. นายไกรสร  หม้อแหละ 
6. นายอัครวัฒน์  ยอแสง 
7. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  
8. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน 
9. นางขันทอง  ทองน้อย 
10. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์ 
11. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
12. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์ 
13. นางสาวนิตติยา  แก้วนก 
14. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี 
15. นายจีรพงศ์  เกิดธูป 
16. นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์ 
17. นาวสาวฟารีดะ  โต๊ะเล๊ะ   

 
8.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    

1. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม 
2. นางสาวศากุน  เทียนทอง 
3. นางจิราภรณ์  วราชุน 
4. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา 
5. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี 
6. นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล 
7. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
8. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง 
9. นางสาวศศิธร  นานไธสง 
10. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์
11. นายเจนภพ  มณีพงษ์ 
12. นางสาวปราณี  พรมติ๊บ 
13. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์ 
14. นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ 
15. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์ 

 
/16. นางสาวลักษนิช... 
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16. นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล 
17. นายอภิวิชญ์  สิริสุกัลย์กุล 
18. นายนิวัฒนชัย  เดชประเสริฐ 
 

  8.4  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
1. นายเรวัตต์  นกสว่าง 
2. นางสาวอุบล  บุญชู 
3. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา 
4. นางมาลิน  จันทร์แสง 
5. นางอัจฉรา  กาโวเนน 
6. นางกัลยา  ม่วงมั่น 
7. นางศันสนีย์  พันธ์เรือง 
8. นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม 
9. นายรุ่งโรจน์  สมนิล 
10. นางจิดาภา  สุริยันต์ 
11. นายคมสัณห์  จันสอน 
12. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า 
13. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์
14. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ 
15. นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์ 
16. นางสาวปาริชาติ  จ าปาศักด์ิ 

 
  8.5  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

1. นางสาวศุภร  แซ่ลู่ 
2. นางสาวอรทัย  จันทรังษี 
3. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ 
4. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์
5. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ 
6. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่ 
7. นายนวเรศ  เสนคุ้ม 
8. นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ 
9. นางสาววิชุตา  อินไผ่ 
10. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี 
11. นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ 
12. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว 
13. นางสาววิชชุดา  สมจิตร 
14. นางสาวภาพิมล  ฐานะ 
15. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง 
16. นางสาววิชุดา  บุญเทียม 

/17. นางสาวธัญญาลักษณ์... 
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17. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์ 
18. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา 
19. นางสาวชเนตตี  เมืองมูล 
20. นายณภัทร  คชรัตน์ 

 
  8.6  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ    

1. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล 
2. นายทรงพรต  เชื้อภักดี 
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่
4. นายสมชาย  คงเสน่ห์ 
5. นายสุภวัชร  ชาติการุณ 
6. นายปรมินทร์  เสมอภพ 
7. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์ 
8. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์ 
9. นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทุม 
10. นายธิติ  ด ารงคงชื่น 

 
  8.7  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

1. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 
2. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา 
3. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก 
4. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน 
5. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง 
6. นายจาตุรนต์  มหากนก 
7. นายภูมินทร์  เกิดศรี 
8. นายพัศพงศ ์ จิรพัฒนพงศ์ 
9. นายวรกุล  นนทรักส์ 
10. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ 

 
  8.8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา 
2. นายประชาธิป  ใจกล้า 
3. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล 
4. นางปราณี  วีระหงส์ 
5. นางนฤมล  มุสิเกตุ 
6. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ 
7. นายอ านาจ  สิงห์ทอง 
8. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ 
9. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร 

/10. นางสาวสุจิตรา... 
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10. นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น 
11. นายอนันต์  สุโพธิ์ 
12. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ 
13. นายสัญชัย  วัชรพรรณ 
14. นางวิไลพร  สังข์แก้ว 
15. นายสมพร  ชัยวงษ์ 
16. นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์ 
17. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี 
18. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน 
19. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา 
20. นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร 
21. นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง 

 
  8.9  กลุ่มพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว,บรรณำรักษ์) 

1. นายมิติ   โอชสานนท์ 
2. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ 
3. นายภูริน  จงรัตน์ 

 ท ำหน้ำที ่ 1.  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
         2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
9.1 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
9.2 นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
9.3 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ กรรมการ 
9.4 นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง กรรมการ 
9.5 นายประทีป  ชุมพล  กรรมการ 
9.6 นางสาวจิรวดี  ม่วงวงษ์  กรรมการ 
9.7 นายอัครวัฒน์  ยอแสง  กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่  1. จัดหาวัสดุ  เบิกจ่ายการใช้เงินในการจัดกิจกรรม   
          2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. คณะกรรมกำรประเมินผล  ประกอบด้วย   
10.1 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ 
10.2 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
10.3 นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
10.4 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที ่ 1. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปเสนอโรงเรียน  

 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
/ให้ทุกฝ่ายเตรียมการ... 
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ให้ทุกฝ่ายเตรียมการและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ 

 

   สั่ง  ณ  วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.2562 
 
 

    (นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ก ำหนดกำรอบรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
และวินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

 
 08.30 – 09.30 น. -  ลงทะเบียน ภาคเช้า 
    -  พิธีเปิดการอบรม 
    -  แนะน าวิทยากร 
 09.45 – 10.00 น. -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10.00 – 10.15 น. -  รับประทานอาหารว่าง 
 10.15 – 12.00 น. - วิทยากรบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ) 
 12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 13.10 น. -  แนะน าวิทยาการ อ.อุดม อินทรเวศน์วิไล 
 13.10 – 14.30 น. -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 14.30 – 14.45 น. -  รับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 16.30 น. -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 


