
~ 1 ~ 
 

 
 

คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ท่ี  150 / 2564 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน 
ประจําปการศึกษา 2564 

  

ดวยทางโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ไดดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาโรงเรียน           
ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน               
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาใหนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยาง    
มีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี รวมท้ังสราง
เครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยประสานความรวมมือจากหนวยงานและองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ท้ังนี้จากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จึงตอง   
มีการปรับแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียน          
ในชั้นเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมอัตลักษณ  เพ่ือใหการดําเนินการตามหลักเกณฑโรงเรียนคุณธรรม 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนลาดยาววิทยาคม        
ปการศึกษา 2564  ดังนี้  

1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
 1.1 นายไพบูลย  เขียนประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายชัยฤทธิ ์ สงฉิม             รองประธานกรรมการ 

 1.3 นางชลดา  สมัครเกษตรการ   กรรมการ 
 1.4 ส.อ.ฉัตรมงคล สูงเนิน    กรรมการ 
 1.5 นางสาวเกสรี แจมสกุล   กรรมการ 
 1.6 นางสาวนลัทพร  ชํานาญถ่ินเถ่ือน    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

มูลนิธิยุวพัฒน ในสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ใหมีประสิทธิภาพตอเนื่อง 
เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอยางยั่งยืน  

 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 2.1 นางสาวธนิดา ทิพยเสน   ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวอรวรรณ      ธวัชวงษ   รองประธานกรรมการ 

2.๓ นางสาวอุไรวรรณ     ศรีกัลยา    กรรมการ 
2.๔ นางสาวรัตนาภรณ    ดิษฐทอง    กรรมการ 
2.๕ นางสาวภารดี     เกิดวาระ    กรรมการ 
2.๖ นางสาวอารียา    เนียมคํา    กรรมการ 
2.๗ นางสาวนพวรรณ    จันทรบาง     กรรมการ 
2.๘ นางสาวจุรีพร          ผาผอง     กรรมการ 
2.๙ นางสาวบัณฑิตา       โพธิ์เสือ      กรรมการ 
2.๑๐ นางสาวนิชาภา      แยมกุล    กรรมการ 
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2.๑๑ นายภราดร    บัวปอน     กรรมการ 
2.๑2 นางสาวชฏินี    จูเทศ     กรรมการ 
2.๑๓ นางศุภมาศ   พูลจิตร     กรรมการ 
2.๑๔ นางสาวสุภาวดี   กุสุโมทย    กรรมการ 
2.๑๕ นางสาววนิดา   ปาทาน     กรรมการ 
2.๑๖ นางกาญกนก    ไชยฉิม       กรรมการ 
2.๑๗ นางสาวสิริพร       พันธุ    กรรมการและเลขานุการ 

 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

  2.1 นายชินพัฒน          แกวลายคํา      ประธานกรรมการ 

  2.2 นายทัศนัย             ฉันทอภิชัย                          รองประธานกรรมการ 

2.3 นางสาวขวัญทิพย     วิทยารัตน     กรรมการ 

2.๔ นางสาวดุริยา    พุมานนท     กรรมการ 

2.๕ นางชนมพิศา     ศาสตรศรี     กรรมการ 

2.๖ นายโยธิน      ศาสตรศรี      กรรมการ 

2.๗ นางยุพิน      สมสวย    กรรมการ 

2.๘ นางสาวอโนชา     เกษกรณ    กรรมการ 

2.๙ นางบุษยาภรณ     สินน้ําคํา    กรรมการ 

2.๑๐ นางสาวรักษวรา     คชสิทธิ์    กรรมการ 

2.๑๑ นางสาวศิรินันท     สิมากรณ    กรรมการ 

2.๑๒ นางสาวเบญจมาศ   เลก็รัตน      กรรมการ 

2.๑3 นางสาวอันชุลี    คราวจันทรทึก     กรรมการ 

2.๑๔ นางสาวหทัยรัตน    วสิิทธิเขตรกรรม    กรรมการ 

2.๑๕ นางสาวเบจวรรณ   ธาดาธนบดี    กรรมการ 

 2.๑๖ นางสาวณัฐปภัสร   ศรีตะลหฤทัย                  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

  2.1 นายอนิรุทธ           พูนวิวัฒน           ประธานกรรมการ 

  2.2 นางวารี                รอดมา                           รองประธานกรรมการ 

2.3 นายเจริญพงษ    ชมภูนุช     กรรมการ 

2.๔ นางทัศนีย    เพ่ิมภาค    กรรมการ 

2.๕ นางสาวปยะดา   แสงมณี     กรรมการ 

2.๖ นางเกศริน    เพ็ชนะ     กรรมการ 

2.๗ นางสาวกนกพร   คําลือไชย    กรรมการ 

2.๘ นางสาวพิมพใจ   สุวรรณ     กรรมการ 

2.๙ นางสาวกรชวัล    รุงรัตน     กรรมการ 

2.๑๐ นางสุนทรา   วิมลพันธ    กรรมการ 

2.๑๑ นางสาวหทัยรัตน   โพธิ์มวง    กรรมการ 
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2.๑๒ นายกิตติชัย    เชี่ยวชาญ    กรรมการ 

2.๑3 นางสาวเกสรี   แจมสกุล    กรรมการ 

2.๑๔ นายภูมิศักดิ์   คงจันทร    กรรมการ 

2.๑๕ นางสาววิไลพร   วงษมี     กรรมการ 

 2.๑๖ นางสาววริษา        ทรัพยสําราญ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

  2.1 นายปยะวัฒน         เฉลิมวุฒิกุล        ประธานกรรมการ 

  2.2 นางสาวอรกาญจน   โชคสวัสดิวงศ        รองประธานกรรมการ 

2.3 นายศุภชัย    พุมขจร     กรรมการ 

2.๔ นางสาวธนภรณ   กุมุท     กรรมการ 

2.๕ นายปราโมทย    พูลเกิด     กรรมการ 

2.๖ นายสมเกียรติ    สําเภารอด    กรรมการ 

2.๗ นายศุภณัฐ   วงศกระจาง    กรรมการ 

2.๘ นางอดิภา    ศรีพูล     กรรมการ 

2.๙ นางสาวมาลินี    เกศธนากร    กรรมการ 

2.๑๐ นายวุฒชิัย    สุวรรณรินทร    กรรมการ 

2.๑๑ นายธรณินทร    สิงหวงศ      กรรมการ 

 2.๑๒ นางสาวศิมาภรณ   อุบัติ              กรรมการและเลขานุการ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
  2.1 นายปวงไทย          ประสมพงศ         ประธานกรรมการ 

  2.2 นางสาวศิริรัตน       อภญิญานุวัฒน      รองประธานกรรมการ 

2.3 นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล    กรรมการ 

2.๔ นายปริวตัร   ศรสุรินทร    กรรมการ 

2.๕ นางสาวนริศรา   ตรีสังข     กรรมการ 

2.๖ นายภูวนัย    สาหรายสุวรรณ    กรรมการ 

2.๗ นางสาวมัทรี    โททอง     กรรมการ 

2.๘ นางสัจจา    วัดเก้ียวพงษ    กรรมการ 

2.๙ นายอภิรักษ   กัลปพันธุ    กรรมการ 

2.๑๐ นายวิรัตน   ทรัพยบญุธรรม    กรรมการ 

2.๑๑ นางสาวทนิษฐา   ชื่นจิตร      กรรมการ 

 2.๑๒ นายวีรชาติ           สายวงค                      กรรมการและเลขานุการ 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
  2.1 นางสาวนลัทพร      ชํานาญถ่ินเถ่ือน    ประธานกรรมการ 

  2.2 นางสาวอนุสรา       จงอุดมชัยกิจ      รองประธานกรรมการ 

2.3 นายวานิช    ยาเพ็ชรนอย      กรรมการ 

2.๔ นางสาวอนุศรา   พูลคุม     กรรมการ 

2.๕ นางสาววชิราคณา   เปรมจิตต    กรรมการ 

2.๖ นายภูวดล    สายสุวรรณ    กรรมการ 

2.๗ นายนิลรัตน   พ่ึงพา       กรรมการ 

2.๘ นางสาวอาภาภรณ   พูลกสิวิทย    กรรมการ 

2.๙ นายชวลิต    เลากสิกรรม    กรรมการ 

2.๑๐ นางสาวณิชากร   สมนึก     กรรมการ 

 2.๑๑ นางสาวอลิสา       เกลียวสีนาค        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี 1. ขยายผลการอบรมใหแกคณะครูและนักเรียนแกนนํา และการจัดกิจกรรมพัฒนาตาม

แนวทางโรงเรียนคุณธรรมตามกระบวนการมูลนิธิยุวพัฒน  
 ๒. ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามกระบวนการของมูลนิธิยุวพัฒน  
 ๓. เปนท่ีปรึกษาใหกับนักเรียน และครูประจําชั้นในการดําเนินการจัดทําโครงงานคุณธรรม

แตละระดับชั้น ใหสําเร็จลุลวง เปนไปดวยความเรียบรอย  
 
3. คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานักเรียน 

            ๓.1 นางสาวพิมพใจ       สุวรรณ          ประธานกรรมการ  

๓.2 นางสาวณิชากร      สมนึก        รองประธานกรรมการ 
๓.3 นายชวลิต             เลากสิกรรม    กรรมการ 

    ๓.๔ นายปยะวัฒน         เฉลิมวุฒิกุล     กรรมการและเลขานุการ   
มีหนาท่ี ขยายผลการอบรมใหแกนักเรียนแกนนํา และการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแนวทางโรงเรียน

คุณธรรมตามกระบวนการมูลนิธิยุวพัฒน  
 

๔. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกกรณ  
๔.1 นายปริวตัร       ศรสุรินทร               ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายภูวดล        สายสุวรรณ            รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวนริศรา    เกศธนากร             กรรมการและเลขานุการ   

มีหนาท่ี ๑. ถายภาพและอํานวยความสะดวกในดานของโสตทัศนูปกรณ 
          ๒. สงมอบขอมูลภาพใหคณะกรรมการฝายประเมินผล  
          ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  
 
๕. คณะกรรมจัดทําสารสนเทศ  

๕.1 นายอนิรุทธ        พูนวิวัฒน       ประธานกรรมการ 
๕.2 นางสาววริษา      ทรัพยสําราญ      รองประธานกรรมการ 
๕.2 นางสาวเกสรี       แจมสกุล       กรรมการ 
๕.2 นางสาววิไลพร     วงษมี       กรรมการ 
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๕.2 นางสาวนริศรา     ตรีสังข        กรรมการ 
๕.2 นายปริวตัร         ศรสุรินทร              กรรมการ    
๕.2 นายภูมิศักดิ์        คงจันทร             กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ี  ๑. จัดทําวีดีทัศนโรงเรียนคุณธรรม 
           ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๖. คณะกรรมการประเมินและสรุปรายงานผล ประกอบดวย 
 ๖.1  นางสาวนลัทพร ชํานาญถ่ินเถ่ือน   ประธานกรรมการ 

๖.2  นางสาวกนกพร คําลือไชย         รองประธานกรรมการ 
๖.๓  นางสาวธนิดา ทิพยเสน   กรรมการ 
๖.๔  นายชินพัฒน         แกวลายคํา      กรรมการ 
๖.๕  นายอนิรุทธ          พูนวิวัฒน           กรรมการ 
๖.๖  นายปยะวัฒน        เฉลิมวุฒิกุล        กรรมการ 
๖.๗  นายปวงไทย         ประสมพงศ         กรรมการ 
๖.๘  นางเกศริน    เพ็ชนะ      กรรมการ 
๖.1๐ นางศุภมาศ    พูลจิตร    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สรุปผลการประเมิน 
และรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการ 

 

๗. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ 
 ๗.1 นางสาวเกสรี แจมสกุล   ประธานกรรมการ 
  ๗.2 นางสาวศิริรัตน อภิญญานุวัฒน   กรรมการ 
 ๗.3 นายวุฒิชัย  สุวรรณรินทร   กรรมการ 
 ๗.4 นางสาวธนภรณ กุมุท    กรรมการ 
 ๗.5 นางสาวญาณิดา สรอยสุวรรณ   กรรมการ 
 ๗.6 นางสาวสิริพร พันธ ุ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี ดําเนินการเบิก-จายงบประมาณในการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
 

 ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ยึดแนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม และบูรณาการอยางมีคุณภาพในสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-119) ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องเพ่ือเปนประโยชนตอสถานศึกษาเปนสําคัญ 
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