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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

ที่ ๑๓๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

................................. 
  เพ่ือให้การบริหารงานภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาศัยตามความในมาตราที่ ๓๙  (วรรคแรก)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 ๑. คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไปและหัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ๑.๑ นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
    ๑.๒ นายเกต ุ โพธิ์น้อย  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

      และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
     ๑.๓ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
      และหัวหน้างานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม 
     ๑.๔ นายเลอพงศ์  จันสีนาก  หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๑.๕ นางขวัญตา  ปฏิเวธวทิูร  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
     ๑.๖ นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  หัวหน้างานงานสารบรรณ 

    ๑.๗ นายอ านาจ  สิงห์ทอง  หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
    ๑.๘ นายอุดม   จิรกิตตยากร  หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
    ๑.๙ นางสาวอุบล  บุญช ู  หัวหน้างานควบคุมภายใน 
    ๑.๑๐ นายทรงพรต  เชื้อภักด ี  หัวหน้างานยานพาหนะ 
    ๑.๑๑ นางปราณี  วีรหงส ์  หัวหน้างานโภชนาการ 
    ๑.๑๒ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง หัวหน้างานพยาบาล 
    ๑.๑๓ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ 
    ๑.๑๔. นางศรัณย์รัชต์  แก้ววิมล หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครู 

     ๑.๑๕ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา หัวหน้างานสวัสดิการโรงอาหารโรงเรียน 
     ๑.๑๖ นางสาวอ าไพ  พาโคกทม หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 
     ๑.๑๗ นายนวเรศ  เสนคุ้ม  หัวหน้างานมูลนิธิ  และงานศิษย์เก่าฯ 
     ๑.๑๘ นางสาววิภาดา  คลา้ยนิ่ม หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๑.๑๙ นางสาวอัจฉรา  ทองทา  หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
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๒. คณะกรรมการงานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๒.๑ นายเลอพงศ์  จันสีนาก  ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร กรรมการ 
     ๒.๔ นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
     ๒.๕ นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
     ๒.๖ นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
     ๒.๗ นายสมพร  ชัยวงษ์  กรรมการ 

งานสารบรรณ 
        นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต หัวหน้างานสารบรรณ 
        นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง          ผู้ช่วย 
        นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร         ผู้ช่วย 

      งานสารสนเทศ 
        นางสาวอัจฉรา  ทองทา  หัวหน้างานสารสนเทศ 
        นายสมพร ชัยวงษ์          ผู้ช่วย 
        นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี         ผู้ช่วย 
          งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
     นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม หัวหน้างานแผนงาน  
          นายอนันต์  สุโพธิ์          ผู้ช่วย 
                        นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร         ผู้ช่วย 

๒.๘ นางสาววภิาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
              ๒.๙ นางขันทอง  ทองน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑. จัดท าแผนและโครงการส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๒. จัดระบบเอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป  ด าเนินงานสารบรรณ และงานธุรการ 
     ๓. ติดตามประเมินประเมินผล  โครงการต่างๆ  ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๔. ด าเนินการจัดหาพัสดุ  อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๕. ประสานและจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศภายในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบันเพื่อการบริหาร 
         งานและประชาสัมพันธ์ 
     ๖. น าผลการประเมินปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนางาน 
     ๗. จัดท าแผนและระบบเอกสารสารสนเทศ 
     ๘. ติดตามประสานงานที่เกี่ยวข้องสารสนเทศกับกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน 
     ๙. ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสารสนเทศ 
     ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
 ๓. คณะกรรมการส านักงานผู้อ านวยการ 
     ๓.๑ นางขวัญตา  ปฏิเวธวทิูร  ประธานกรรมการ 

    ๓.๒ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
    ๓.๓ นางสาววิไลพร  จอมพล  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑. จัดท าระบบเอกสารของส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ๒. จัดท าแผนของส านักงานผู้อ านวยการ 
     ๓. ติดตามงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๔. ด าเนินงานวางแผนการบริหารการศึกษา 
     ๕. ด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
     ๖. ด าเนินงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๔. คณะกรรมการงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     ๔.๑ นายอ านาจ  สิงห์ทอง  ประธานกรรมการ 
     ๔.๒ นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
     ๔.๓ นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
     ๔.๔ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
     ๔.๕ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา กรรมการ 
     ๔.๖ นายอนันต์  สุโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑. จัดท าแผนและโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     ๒. จัดระบบเอกสารงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     ๓. จัดท าแผนพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     ๔. ติดตามประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบพัฒนาเครือข่ายข้อมูลกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ๕. ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

๕. คณะกรรมการงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
     ๕.๑ นายอุดม   จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
     ๕.๒ นายสมพร  ชัยวงษ์  กรรมการ 
     ๕.๓ นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑. จัดท าแผนและโครงการงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     ๒. ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
     ๓. วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการ 

        บริหารและพัฒนาการทางการศึกษาของโรงเรียน 
     ๔. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
     ๕. สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา 
                 การศึกษา 
     ๖. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้ 
                  เทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     ๗. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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     ๘. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน 
         ของโรงเรียน 
     ๙. ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการผลิตสื่อ วีดีทัศน์และอ่ืนๆ 
     ๑๐. ก าหนดระเบียบการใช้การบ ารุงรักษาเพ่ือให้เกิดความคงทนถาวร และปลอดภัยในการใช้งาน 
     ๑๑. จ าท าเอกสารเผยแพร่รายชื่อสื่อ เพื่อสะดวกในการให้บริการ 
     ๑๒. บันทึกเสียง ถ่ายภาพนิ่ง วีดีทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานของโรงเรียน 
     ๑๓. จัดวิทยุสื่อสาร ให้บริการแก่ครูและนักเรียนส าหรับกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
     ๑๔. ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
     ๑๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา 
     ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 
 
 ๖. คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ 
     ๖.๑ นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
     ๖.๒ นายศรัณยภัทร  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
     ๖.๓ นายวสวัตติ์  ขายของ   กรรมการ 
     ๖.๔ นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง กรรมการ 
     ๖.๕ นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
     ๖.๖ นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
     ๖.๗ นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑. จัดท าแผนและโครงการงานประชาสัมพันธ์ 
     ๒. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และผลงานของโรงเรียนรวมทั้งความ ต้องการ 
         ในการได้รับข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
     ๓. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน และ 
         สื่อมวลชนในท้องถิ่น 
     ๔. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียน 
     ๕. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ 
                  ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน 
     ๖. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ 
                  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
     ๗. อ านวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
     ๘. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
     ๙. จัดท าป้ายต้อนรับและด าเนินการให้การต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงาน ผู้เยี่ยมชม โรงเรียนและ 
                   ผู้มาประชุม 
     ๑๐. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
     ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 



๕ 
 

๗. คณะกรรมการงานควบคุมภายใน 
     ๗.๑ นางสาวอุบล  บุญชู   ประธานกรรมการ 
     ๗.๒ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
     ๗.๓ นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์  กรรมการ 
     ๗.๔ นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
     ๗.๕ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
     ๗.๖ นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์   กรรมการ 
     ๗.๗ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ กรรมการ 
     ๗.๘ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
     ๗.๙ นายรุ่งโรจน์  สมนิล  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๑. จัดท าแผนและโครงการของงานควบคุมภายในโรงเรียน 
     ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน 
     ๓. จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานต่างๆในโรงเรียน 
     ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๘. คณะกรรมการงานยานพาหนะ 
     ๘.๑ นายทรงพรต  เชื้อภักดี   ประธานกรรมการ 
     ๘.๒ นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
     ๘.๓ นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    ๑. วางแผน จัดท าโครงการงบประมาณการจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงรถ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง การประกันภัยรถ 

                   โรงเรียนแต่ละปี 
     ๒. จัดท าระเบียบการใช้บริการยานพาหนะโรงเรียน 
     ๓. ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการใช้รถโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     ๔. จัดตารางการใช้ยานพาหนะโดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน หรือการขอใช้รถในเส้นทาง 
         เดียวกัน เพื่อความประหยัด 
     ๕. จัดท าบัญชีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และรายงานผลการใช้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
     ๖. ด าเนินการดูแลรักษาความสะอาด รักษาสภาพยานพาหนะ และดูแลซ่อมบ ารุง หากมีความผิดปกติ 
                  ของเครื่องยนต์ ยางรถยนต์ หรืออ่ืนๆเพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสาร 
     ๗. น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานยานพาหนะ 
     ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๙. คณะกรรมการงานโภชนาการและสวัสดิการโรงอาหารโรงเรียน 
     ๙.๑ นางปราณี  วีระหงส์    ประธานกรรมการ 
     ๙.๒ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  รองประธานกรรมการ 
     ๙.๓ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการ 
     ๙.๔ นางสาวอมรรัตน์  มาฬมงคล  กรรมการ 

    ๙.๕ นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์  กรรมการ 



๖ 
 
      ๙.๖ นางสาวศันสนีย์  เหลืองประภาศิริ  กรรมการ 
      ๙.๗ นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
      ๙.๘ นางสาวกาญจนา  กรีทาธร   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ๑. จัดท าแผนและโครงการงานโภชนาการ 
      ๒. แก้ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานโภชนาการ 
             ของโรงเรียน 
      ๓. ตรวจตราดูแลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารให้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อตกลงของโรงเรียนว่า   
                   ด้วยการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ตลอดจนเป็นกรรมการพิจารณาด าเนินการกับผู้ประกอบการ     
                   ร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงกับทางโรงเรียน 
      ๔. ดูแลคุณภาพอาหาร น้ าดื่มให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและควบคุมราคาให้อยู่ในอัตรา 
                   ที่เหมาะสม 
      ๕. เป็นกรรมการพิจารณาขอขึ้นราคาเพ่ือเสนอโรงเรียนพิจารณาสั่งการ  
      ๖. จัดท าทะเบียนประวัติผู้ที่เข้ามาจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน  
      ๗. ควบคุมดูแลพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงอาหารในเรื่องการดูแลความสะอาด ความเป็น 
           ระเบียบเรียบร้อยของโต๊ะอาหาร โต๊ะครู ภาชนะในการบริการอย่างถูกสุขลักษณะ 
      ๘. จัดระบบการระบายน้ า ที่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร 
      ๙. จัดน้ าดื่มที่สะอาดบริการนักเรียนให้เพียงพอ 
      ๑๐. ติดตาม ดูแล ป้องกันพาหะน าโรคให้พ่อค้าแม่ค้าจัดให้มีที่ครอบอาหาร 
      ๑๑. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ประกอบการอาหาร และผู้จ าหน่ายอาหาร 

     ๑๒. จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนให้บริโภค 
                      อาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
      ๑๓. จัดให้มีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยกิจกรรมชุมชน อย. น้อย 
      ๑๔. ประเมินผล การด าเนินงานและน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางาน 
      ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

๑๐. คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียน และประกันอุบัติเหตุ 
       ๑๐.๑ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  ประธานกรรมการ 
       ๑๐.๒ นางสาวสภุาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
       ๑๐.๓ นางสาวฉววีรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 

      ๑๐.๔ นางสาวชณัฐกานต์  จิตหมั่น  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

       ๑. จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
       ๒. จัดท างบประมาณประจ าปี จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การพยาบาลที่จ าเป็นในการพยาบาล 
       ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล เพ่ือให้บริการการจ่ายยาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
       ๔. จัดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้ได้ทันที 
       ๕. บริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นและปฐมพยาบาล ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่ 
           สามารถรักษาพยาบาลได้  
       ๖. จัดบริการประกันอุบัติเหตุ  



๗ 
 

      ๗. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากร และชุมชน 
       ๘. เจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
       ๙. ประสานงานกับงานโภชนาการ งานอาคารสถานที่ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการดูแล 
           รักษา และควบคุมการสุขาภิบาลในโรงเรียน 
       ๑๐. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาแนะน าสุขภาพแก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
       ๑๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆกับงานอนามัยโรงเรียน เพื่อการส่งเสริม 
             สุขภาพนักเรียน 
       ๑๒. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการ และรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
             ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกุศลด้านสุขภาพของหน่วยงานราชการต่างๆ 
       ๑๓. ท าสถิติผู้รับบริการ จ าแนกการเจ็บป่วย การใช้ยาและการประกันอุบัติเหตุ 
       ๑๔. ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน และน าเสนอต่อผู้บริหาร 
       ๑๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ 
       ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑๑. คณะกรรมการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
       ๑๑.๑ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
       ๑๑.๒ นายประชาธิป  ใจกล้า   รองประธานกรรมการ/รองหัวหน้าอาคาร  ๕ 
       ๑๑.๓ นายปรมินทร์ เสมอภพ   กรรมการ /หัวหน้าอาคาร ๑ 
       ๑๑.๔ นางสาวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมการ /รองหัวหน้าอาคาร ๑ 
       ๑๑.๕ นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการ /หัวหน้าอาคาร ๒ 
       ๑๑.๖ นางสาวศศิธร  นานไธสง   กรรมการ /รองหัวหน้าอาคาร ๒ 
       ๑๑.๗ นางสาวฉววีรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ /หัวหน้าอาคาร ๓ 
       ๑๑.๘ นางสาววิจิตรา  รอดหยู   กรรมการ/รองหัวหน้าอาคาร ๓ 
       ๑๑.๙ นางสาวชญานี  วจนะศิริ  กรรมการ /หัวหน้าอาคาร ๔ 
       ๑๑.๑๐ นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ กรรมการ /รองหัวหน้าอาคาร ๔ 
       ๑๑.๑๑ นางสาวศิริลักษณ์    เพ็งถมยา  กรรมการ /หัวหน้าอาคาร ๕ 
       ๑๑.๑๒ นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ/รองหัวหน้าอาคาร ๑ 
       ๑๑.๑๓ นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน  กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ๑. จัดท าแผน และโครงการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
       ๒. ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค 
       ๓. ดูแล พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค 
       ๔. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคและ 
            สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
       ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพักนักการภารโรง 
       ๖. ควบคุมดูแลติดตาม การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ 
       ๗. ประสานงาน อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและ  
                    ให้บริการแก่บุคคลและองค์กรภายนอก  
       ๘. ดูแล ควบคุมการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 



๘ 
 
        ๙. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบ สาธารณูปโภคของโรงเรียน 
        ๑๐. น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
        ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑๒. คณะกรรมการงานสมาคมผู้ปกครองและครู 
       ๑๒.๑ นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล  ประธานกรรมการ 
       ๑๒.๒ นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
       ๑๒.๓ นางสาวกชพร  อารัชกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ๑. จดัท าแผนและโครงการงานสมาคมผู้ปกครองและครู 
       ๒. จัดระบบเอกสารการด าเนินงานสมาคมฯของโรงเรียน 
       ๓. ประสานงานกับองค์กรการบริหารงานสมาคมฯภายในและภายนอกโรงเรียน 
       ๔. ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสมาคมฯ 
       ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑๓. คณะกรรมการงานสวัสดิการโรงเรียน 
       ๑๓.๑ นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร ประธานกรรมการ 
       ๑๓.๒ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ กรรมการ 
       ๑๓.๓ นางศิริลักษณ์  เพ็งถมยา กรรมการ 
       ๑๓.๔ นางสาววิไลพร  จอมพล กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ๑. จัดท าแผนและโครงการสวัสดิการโรงเรียน 
       ๒. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสวัสดิการครู เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือวางระเบียบ 
                    ข้อบังคับการด าเนินการสวัสดิการครูภายในโรงเรียน 
       ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑๔. คณะกรรมการงานมูลนิธิและศิษย์เก่า 
       ๑๔.๑ นายนวเรศ  เสนคุม้    ประธานกรรมการ 
       ๑๔.๒ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม   กรรมการ 
       ๑๔.๓ นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ๑. จ าท าแผนและโครงการงานมูลนิธิ 
       ๒. จัดระบบเอกสารการด าเนินงานมูลนิธิและศิษย์เก่า ของโรงเรียน 
       ๓. ประสานงานกับองค์กรการบริหารงานภายในและภายนอกโรงเรียน 
       ๔. ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมูลนิธิและศิษย์เก่า 
       ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  
 



๙ 
 

๑๕. งานสวัสดิการร้านค้าในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
       ๑๕.๑ นายโกวิท  มาตยส์าลี   ประธานกรรมการ 
       ๑๕.๒ นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  ผู้จัดการ 
       ๑๕.๓ นางสาวศันสนีย์  เหลืองประภาศิริ กรรมการ 
       ๑๕.๔ นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
       ๑๕.๕ นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 
       ๑๕.๖ จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
       ๑๕.๗ นายกิตติคุณ  จันทะโมคา  กรรมการ 
       ๑๕.๘ นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการ 
       ๑๕.๙ นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
       ๑๕.๑๐ นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
       ๑๕.๑๑ นางสาวธารทิพย์  เขินค า  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยกิจการสวัสดิการร้านค้า  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา  
 
       ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  
 
          สั่ง  ณ  วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

             
           (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 


