
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที ่ ๓๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม  ๕ ส. ครั้งที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เ อ้ือต่อการเรียนการสอน  
สภาพแวดล้อม  ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา  จึงก าหนดให้มีการด าเนินงานจัดกิจกรรม  ๕ ส. ให้กับหน่วยงานภายในสถานศึกษา  กลุ่มบริหาร  
ส านักงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดจนกลุ่มงาน  โดยน าหลักการ  ๕ ส. (สะสาง  สะดวก  สะอาด  
สุขลักษณะและสร้างนิสัย)  เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานอย่างยั่งยืน  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตราที่  ๓๙  (วรรคแรก)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. ๒๕๔๖  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม  ๕ ส. ครั้งที่  ๒  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบด้วยบุคลากรดัง
รายชื่อต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
      ๑.๑  นายเลิศศิลป์          รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
      ๑.๒  นายรัตนะ      บัวรา   กรรมการ 
      ๑.๓  ว่าทีพั่นตรีฐณบดินทร์   รัตนวิชัย   กรรมการ 
      ๑.๔  นายเผด็จ          อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการ 
      ๑.๕  นายโกวิท             มาตย์สาลี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
   ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
         ๒.๑  นายโกวิท      มาตย์สาลี  ประธานกรรมการ 
      ๒.๒  นายเกตุ   โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
      ๒.๓  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  รองประธานกรรมการ 
      ๒.๔  นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง   กรรมการ 
      ๒.๕  นางศรัญย์รัชต์       แก้ววิมล   กรรมการ 
      ๒.๖  นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
      ๒.๗  นางสาวอรวรรณ       เทียนธวัชกุล  กรรมการ 
      ๒.๘  นายมาโนชญ์   มูลทรัพย ์  กรรมการ 
      ๒.๙  นางดวงเดือน      คงสุข   กรรมการ 
      ๒.๑๐ นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการ 
             ๒.๑๑ นางสาวมนัสภรณ์    แก้วตา   กรรมการ  
                                                 / ๒.๑๒ นางสาวพรพรรณ...... 
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      ๒.๑๒ นางสาวพรพรรณ   เจริญพิบูล  กรรมการ 
      ๒.๑๓ นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการ 
      ๒.๑๔ นางเสวิกา    เอ้ือพอพล  กรรมการ 
      ๒.๑๕ นายเกตุ           โพธิ์น้อย   กรรมการ 
      ๒.๑๖ นางสาวสิวลี        บุญวัฒน์   กรรมการ      
      ๒.๑๗ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
      ๒.๑๘ นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
      ๒.๑๙ นายประชาธิป            ใจกล้า                        กรรมการ  
      ๒.๒๐  ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ  
                         ๒.๒๑ นางสาวพราว  พาหอม    กรรมการและเลขานุการ 
                ๒.๒๒ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒.๒๓ นายพงศ์พิพรรธ จิรกิตตยากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                          ๒.๒๔ นางสาวอัจฉราภรณ์ เมืองโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
  ๓. คณะกรรมการถ่ายภาพการด าเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
      ๓.๑ นายอุดม            จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นายสิริชัย  โชติกมณิย์  กรรมการ 
               ๓.๓  นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
      ๓.๔ นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. บันทึกภาพการด าเนินงานกิจกรรม  ๕ ส. ของกลุ่มบริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงาน       
    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตั้งแต่ก่อนด าเนินการ  ระยะเวลาในการด าเนินการ  และหลังการ
    ด าเนินการ 
 ๒. ส่งขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมในระหว่าง  ๘  วันด าเนินการ  ให้คณะกรรมการด าเนินงาน  เลขาฯ
     และผู้ช่วยเลขาฯ เพ่ือน าไปสรุปผล 
 
  ๔. คณะกรรมการตรวจพื้นที่ประเมินกิจกรรม  ๕ ส 
      -  กรรมการชุดที่  ๑ 
   ๑. นางสาวพรพรรณ เจริญพิบูล 
   ๒. นางสาวจุฑารัตน์ อนันต์ 
   ๓. นางเสวิกา  เอ้ือพอพล 
   ๔. นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่
   ๕. นายสุภวัชร  ชาติการุณ 
   ๖. นางดวงเดือน  คงสุข 
   ๗. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา 
   ๘. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล 
   ๙. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง 
   ๑๐. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล 
                                / ๑๑ นางพัชรินทร์..... 
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   ๑๑. นายประชาธิป ใจกล้า 
   ๑๒. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย ์
   ๑๓. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์ 
   ๑๔. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล 
   ๑๕. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ 
 
     หน้าที ่ ประเมินพื้นที่ดังต่อไปนี้ 
     ๑. ส านักงานกลุ่มบริหาร 
     ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
     ๓. ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
     ๔. กลุ่มงาน , ห้องสมุด , แนะแนว , พยาบาล , ประชาสัมพันธ์ 
 
     -  กรรมการชุดที่  ๒ 
   ๑. นายนวเรศ  เสนคุ้ม  หัวหน้าอาคาร  ๑ 
 ๒. นางสาวแรกรัก         บุญอยู่              รองหัวหน้าอาคาร ๑ 
   ๓. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล           หัวหน้าอาคาร  ๒ 
   ๔. นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา รองหัวหน้าอาคาร  ๒ 
   ๕. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ หัวหน้าอาคาร  ๓ 
   ๖. นางสาววิจิตรา         รอดหยู             รองหัวหน้าอาคาร ๓ 
   ๗. นางพัชรินทร ์           จันทร์ประเสริฐ   หัวหน้าอาคาร ๔     
   ๘. นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ รองหัวหน้าอาคาร  ๔ 
   ๙. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา หัวหน้าอาคาร  ๕ 
           ๑๐. นายประชาธิป          ใจกล้า            รองหัวหน้าอาคาร ๕ 
 
     หน้าที ่ ประเมินพื้นทีด่ังต่อไปนี้ 
     ๑. ห้องโฮมรูม 
     ๒. ระเบียงหน้าห้อง / กันสาด 
 
  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการประเมิน  การจัดกิจกรรม  ๕ ส. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ตามหลักในการจัดกิจกรรม  ๕ ส. ให้แล้วเสร็จและรายงานประเมินผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
ทราบต่อไป 
  

สั่ง   ณ   วันที่   ๔   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 

                                                         (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก)  
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 


