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ค าสั่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ท่ี 0174/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

………………………………………………………………… 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ และอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ๑๐๙/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจ า
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างและพรรณนางานของโรงเรียน ภาคเรี ยน 
ที่ 2 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

 นายธนัฏฐ์  แสนแปง รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ          รองประธานกรรมการ 
นายสมบัติ ค าบุญสูง รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา         กรรมการ 
นายธนพล กมลหัตถ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป         กรรมการ 
นายนิกร ทวีเดช รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน         กรรมการ 
นางผกาพรรณ พรหมมานุวัติ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 

 นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
 นางสุกาญจน์ดา สิงฆราช  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน     กรรมการ 
 นางวัชราพร  ฉลาด  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา     กรรมการ 
 นายธีรวัฒน์  บุญทวี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน     กรรมการ 

 นายสราญ  ค าอ้าย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 นางสุภารัตน์  คากิซาก ิ หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 
 นางศิริพร  สายสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     กรรมการ 
 นายวรมงคล  ภาพพริ้ง หัวหน้ากลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน      กรรมการ

นายนิโรจน ์  แก้วชะเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
 นางน้ าฝน  โทปุญญานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก     กรรมการ 
 นางไพริน  นันทะเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข    กรรมการ 
 นางจารุวรรณ  ศริจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กรรมการ 
 นายทศพล  สุภาหาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา    กรรมการ 
 นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      กรรมการ 
 นางปนัดดา   อุปพันธ์   หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑      กรรมการ 
 นางสาวลัดดาวรรณ์  จันทรพ์รหม หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒      กรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓      กรรมการ 
  นางมัลลิกา  ถิราวัตร  หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔      กรรมการ 
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 นางณิชาภัทร   ก๋องแก้ว  หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕   กรรมการ
นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย  หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   กรรมการ 

 นางจันทมิา  วงศ์ทิพย ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน    กรรมการ 
 นางสาวจินตนา  ธิปัน  หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาบุคลากร   กรรมการ 
 นางสาวเกศแก้ว   ช่ืนใจ   หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนวัดผล   กรรมการ 
 นางสาวศรสีุดา  ศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน    กรรมการ 
 นายคณาวุฒิ  วรนุช  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัย  กรรมการ 
 นางกัญญณัช  จิวหานัง  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  กรรมการ 
 นายเสกสรร  สรรสรพสิุทธ์ิ ผู้ประสานงานโครงการสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน  กรรมการ 
 นายมงคล ปัญญารัตน์ กรรมการและเลขานุการโครงการ SMART YRC กรรมการ 
 นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์ กรรมการและเลขานุการโครงการพสวท.  กรรมการ 
 นายธีรุตม์  บุญมา  กรรมการและเลขานุการโครงการพสวท.สมทบ กรรมการ 
 นายวรวัฒน์  ธรรมวงศ์ กรรมการและเลขานกุารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์กรรมการ 
 นางสาวชลดา  สุมา  กรรมการและเลขานุการโครงการ EP,IP    กรรมการ 
 นางสาวจันทนา  จันทรไพจิตร กรรมการและเลขานกุารศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ 
        ภาษาประเทศที่ ๒ (ภาษาญี่ปุ่น) สพฐ. 
 นายดิสกร  นินนาทโยธิน หัวหน้างานประชาสมัพันธ์    กรรมการ 
 นายไกรศร  จองมลูสุข หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์   กรรมการ 
 นายโชคชัย  ใจแน่น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ    กรรมการและเลขานุการ 
 นายเสกสรร  สรรสรพสิุทธ์ิ หัวหน้ากลุม่งานจัดการเรียนการสอน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
งานส านักงานผู้อ านวยการและตึกยุพราช 
 นายวรมงคล  ภาพพริ้ง หัวหน้าส านักงาน  ประธานกรรมการ 
 นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์    กรรมการ 
 นายธัญพิสิษฐ ์  คุณยศยิ่ง    กรรมการ 
 นางน้ าฝน  โทปุญญานนท ์    กรรมการ 
 นางสาวศศิธร  สุริยา     กรรมการ 
 นายสุวัฒน ์  บุญเคลือบ    กรรมการ 
 นายกุลชาติ  ชัยมงคล     กรรมการ 
 นายบรรจง  ค าวังสืบ     กรรมการ 
 นางสาวอมรพรรณ มูลหล้า     กรรมการ 
 นางสาวอังคณารัตน์ ไลจินดา     กรรมการ 
 นางสุกญัญา เหมอืงสอง    กรรมการและเลขานุการ 
 นางรัตนา  นุสุริยา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒. ฝุายจัดการศึกษา 
 ๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารงานฝุายจัดการศึกษา  
 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์    ประธานกรรมการ 
 นายธนัฏฐ์ แสนแปง    กรรมการ 
 นายธนพล กมลหัตถ์    กรรมการ  
 นายนิกร ทวีเดช     กรรมการ 
 นางผกาพรรณ พรหมมานุวัติ    กรรมการ 
 นางสุกาญจน์ดา สิงฆราช     กรรมการ 
 นายโชคชัย ใจแน่น     กรรมการ 
 นายกิตติพงศ์ ยอดชุมภู    กรรมการ 
 นายธีรวัฒน์ บุญทวี     กรรมการ 
 นายสมบัติ ค าบุญสูง    กรรมการและเลขานุการ 
 นางวัชราพร ฉลาด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงานฝุายจัดการศึกษา  
 นายสมบัติ ค าบุญสูง ประธานกรรมการ 
 นางวัชราพร  ฉลาด     รองประธานกรรมการ 
 นางน้ าฝน  โทปุญญานนท์    กรรมการ 
 นายนิโรจน์  แก้วชะเนตร    กรรมการ 
 นายสราญ  ค าอ้าย     กรรมการ 
 นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธ์ิ    กรรมการ 
 นางสุภารัตน์  คากิซากิ     กรรมการ  
 นางศิริพร สายสอน    กรรมการ 
 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ  กรรมการ 
 นายวรมงคล ภาพพริ้ง    กรรมการ 
 นางไพริน นันทะเสน  กรรมการ 
 นางมัลลิกา               ถิราวัตร  กรรมการ 
 นางสาวมาติกา กันต์กวี  กรรมการ 
 นางสาวศรสีุดา ศิริ  กรรมการ 
 นางจารุวรรณ ศริจันทร์    กรรมการ 
 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม  กรรมการ 
 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์  กรรมการ 
 นางสาวอัญภัทร         บุตรพรหม กรรมการ 
 นายทศพล สุภาหาญ  กรรมการ 
 นาง ณ ชนก ปาล ี   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวเกศแก้ว ช่ืนใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี   วางแผนการปฏิบัติงาน  นิเทศ  ติดตาม  ก ากับ และประเมินผลงานของการปฏิบัติงานในฝ่ายจัดการศึกษา 
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๓. กลุ่มจัดการเรียนการสอน 
  นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอน 
 

 ๓.๑  งานจัดการเรียนการสอนคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  นายเสกสรร สรรสรพสิุทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร  รองประธานกรรมการ 
  นางจารุวรรณ ศริจันทร ์  กรรมการ 
  นายนิโรจน์        แก้วชะเนตร  กรรมการ 
  นางน้ าฝน  โทปุญญานนท ์  กรรมการ 
  นายสราญ  ค าอ้าย  กรรมการ 
  นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ  กรรมการ 
  นางศิริพร  สายสอน  กรรมการ 
  นายวรมงคล  ภาพพริ้ง    กรรมการ 
  นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ  กรรมการ 
  นางไพริน นันทะเสน    กรรมการ 
  นางเข่ือนทอง  มูลวรรณ์    กรรมการ 
  นายเชษฐา  ศุภการกิตติกุล   กรรมการ 
  นาง ณ ชนก  ปาล ี    กรรมการ  
  นายทศพล  สุภาหาญ    กรรมการ 
  นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน    กรรมการและเลขานุการ 
  นางมัลลิกา  ถิราวัตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. จัดวางระบบการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน 
  ๑.๑ ด าเนินการให้ครู - อาจารย์ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
  ๑.๒ ติดตามดูแลการสอนซ่อมเสริมทั้งตามตารางและนอกตารางสอนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     รายวิชาและฝ่ายวัดผล 

 ๑.๓ ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน งานทะเบียน – วัดผล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการต่างๆ  
  เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 ๑.๔ ส่งเสริมให้นกัเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรมการประกวด การแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน     
 ๑.๕ จัดให้นักเรียนเลือกวิชาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติม 

 ๒. ด าเนินการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๒.๒ ส่งเสริมให้แต่ละศูนย์วิชาติดตามข่าวสารวิชาชีพ ข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบัน 

         ๒.๓ ส่งเสริมให้แต่ละศูนย์วิชาจัดป้ายนิเทศเพื่อเสริมการเรียนแต่ละวิชา 
     ๒.๔ ส่งเสริมให้ห้องศูนย์แต่ละศูนย์มีสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  ทางเทคโนโลยี 
 ๓. เรื่องอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
   

 ๓.๒   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  นายสมบัต ิ  ค าบุญสงู   ประธานกรรมการ 
  นายสราญ  ค าอ้าย   กรรมการ 
  นางน้ าฝน  โทปุญญานนท ์  กรรมการ 
  นางสุภารัตน์  คากิซาก ิ   กรรมการ 
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 นางศิริพร  สายสอน   กรรมการ 
 นางเข่ือนทอง  มูลวรรณ์   กรรมการ 
 นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ  กรรมการ 

 นางไพริน  นันทะเสน   กรรมการ 
 นายนิโรจน์              แก้วชะเนตร  กรรมการ 
 นายวรมงคล  ภาพพริ้ง   กรรมการ 
 นางจารุวรรณ  ศริจันทร ์   กรรมการ 

 นายวิชิต  สะอาดล้วน   กรรมการ          
 นายสมศักดิ ์  แซ่ห ู   กรรมการ 
 นายทศพล  สุภาหาญ   กรรมการ 
  นาง ณ ชนก             ปาลี        กรรมการ                 

 นายเสกสรร  สรรสรพสิุทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    ๑.  งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของกลุ่มสาระ 

 ๑.๑ จัดอัตราก าลังครูเข้าสอนตามรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนตารางสอนแทน กรณีครูในกลุ่มสาระที่ไม่  
    สามารถท าการสอนได้ 
 ๑.๒ ควบคุมและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระให้ได้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

๑.๓ จัดให้มีการประชุมในกลุม่สาระอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และบันทึกการประชุมเพื่อน าเสนอ ผู้บริหาร   
  ตามขั้นตอน 

 ๑.๔ ประเมินผลการท างานของครูในกลุ่มสาระและน าเสนอผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๕ จัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลพัสดุของกลุ่มสาระ และจัดท าบัญชีควบคุม 
 ๑.๖ ร่วมกันจัดท าแผน โครงการ ของกลุ่มสาระในแต่ละปีการศึกษา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากทาง  
    โรงเรียน 
 ๑.๗ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
 ๑.๘ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    โรงเรียน 
 ๑.๙ สนับสนุนให้ครูท าแผนการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  น าภูมิปัญญาท้องถ่ินเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ  และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า 
 ๑.๑๐ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนทุกรูปแบบ อย่างสม่ าเสมอ 

 

    ๒.  จัดระบบพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครู-อาจารย์พัฒนาความรู้ทักษะวิชาการ 
๒.๑ จัดให้มีการศึกษาดูงาน  ไปทัศนศึกษาระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้และส่งเข้าประชุมสัมมนา 

   เข้าฝึกอบรม  ศึกษาต่อ 
๒.๒  ส่งเสริมครูผลิตเอกสารวิชาการ  เอกสารส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เรียน 
๒.๓  ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาให้ครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  และเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงาน    

 ตามหน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 
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 ๓.๓  งานจัดตารางสอน      คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
     นายสราญ  ค าอ้าย                               ประธานกรรมการ 
   นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร  รองประธานกรรมการ 
   นางมัลลิกา  ถิราวัตร  กรรมการ 
   นางอรวรรณ  คงบรรทัด  กรรมการ 
   นางบุปผา  ธนะชัยขันธ์  กรรมการ   
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่สาระ  กรรมการ 
   นางสาวรุ่งทิวา  บุญมาโตน  กรรมการ 
   นางภัทร์พิชชา  ค าวัน  กรรมการ 
   นายธีรวัฒน์  บุญทวี           กรรมการและเลขานุการ 
   นายพัทธยากร  บุสสยา  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าท่ี   ๑. ประสานงานกบักลุ่มวิชาต่าง ๆ ในการจัดท าตารางสอน 
 ๒. ด าเนินการจัดท าตารางสอนประจ าภาคเรียนต่าง ๆ  
 ๓. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.๔  งานวิจัยในชั้นเรียน  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 นางสาวอภิณห์พร          มานิ่ม  ประธานกรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่  กรรมการ 
 นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดม  กรรมการ 
 นางอรวรรณ คงบรรทัด  กรรมการ 
 นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว  กรรมการ 
 นางสุกญัญา เหมอืงสอง  กรรมการและเลขานุการ 
                     นายธีรุตม์ บุญมา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูง้านวิจัยในช้ันเรียน 

๒. ร่วมพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู ส่งเสริมให้มีการประกวดกบัหน่วยงานภายนอก 
๓. นิเทศ  ติดตามการท าวิจัยในช้ันเรียนของคร ู
๔. รวบรวม  สรปุ  และรายงานผลการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู 
 

 ๓.๕  งานนิเทศภายใน คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
    นางไพริน  นันทะเสน  ประธานกรรมการ 

   นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร   กรรมการ 
   นายสราญ ค าอ้าย  กรรมการ 
   นางน้ าฝน  โทปุญญานนท์  กรรมการ 
   นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์  กรรมการ 
   นางสาวศรีสุดา ศิริ  กรรมการ 
   นางสุภารัตน์ คากิซากิ          กรรมการ 
   นายวรมงคล ภาพพริ้ง  กรรมการ 
   นางศิริพร สายสอน  กรรมการ 
   นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ  กรรมการ 
   นางจารุวรรณ ศริจันทร์   กรรมการ   
   นายทศพล สุภาหาญ  กรรมการ  
   นายสุวัฒน ์ บุญเคลือบ  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี ๑. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนิเทศภายในกับคณะครู 
๒. ด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอนของครู 

 ๓. พัฒนาคน พัฒนางานส่งเสริม ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. สรุปและรายงานการปฏิบัติงานนิเทศภายในภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓.๖ งานโครงการเรียนร่วม   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
   นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล ประธานกรรมการ 

  นายมงคล ปัญญารัตน์ กรรมการ 
  นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานตามโครงการเรียนร่วมระหว่างโรงเรียนกบัโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนอื 
  ๒. ดูแลนักเรียนในโครงการในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  การวัดประเมินผลและการจัดกจิกรรมในหลักสูตร 
    และเสรมิหลักสูตร 
  ๓. จัดหนังสือวัสดอุุปกรณ์  อ านวยความสะดวก  สนับสนุนครูผูส้อนรายวิชาต่างๆ 
 
 

 ๓.๗  งานพัฒนาสู่ประชาคมอาเซยีน 
  นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์  ที่ปรกึษา 
  นายสมบัต ิ ค าบุญสงู  ที่ปรกึษา 
 งานพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

นางสุภารัตน์  คากิซากิ    ประธานกรรมการ 
นางสาวจินตนา  ธิปัน    รองประธานกรรมการ 
นายวรมงคล ภาพพริ้ง   กรรมการ 
นางน้ าฝน โทปุญญานนท์   กรรมการ 
นางสาวจันทนา      จันทรไพจิตร   กรรมการ 
นางณิชาภัทร        ก๋องแก้ว    กรรมการ 
นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร   กรรมการ 
นายโชคชัย              ใจแน่น    กรรมการ 
นางยุพิน  ผันผาย    กรรมการ 
นายณัฐเศรษฐ์  ภิรมย์    กรรมการ 

 นายสราญ ค าอ้าย    กรรมการ 
นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร   กรรมการ 
นางมัลลิกา ถิราวัตร    กรรมการ 
นางรมมาดี พรวนหาญ   กรรมการ 
นางสาวศิริพร  จิตอารีย์    กรรมการ 

          นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ   กรรมการ  
 นางไพริน นันทะเสน   กรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร   กรรมการ 

นางศิริพร สายสอน   กรรมการ 
 นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์   กรรมการ   

 นายวิชิต สอาดล้วน   กรรมการ 
          นายสมศักดิ ์ แซ่หู    กรรมการ 
 นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย   กรรมการ  
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นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ   กรรมการ 
นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส   กรรมการ 
นายดิสกร นินนาทโยธิน   กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง    กรรมการ 
นางสาวชลดา สุมา    กรรมการ 
นายธนิต วงค์ทอง    กรรมการ 
นางสาวลีน่าร์ เรือนทิพย์   กรรมการ 
นายสุรกานต์ ชุ่มวารี    กรรมการ 
นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ   กรรมการ 
นางสาวจินตรา ร่มโพธ์ิ    กรรมการ 
นางสาวปุญญิสา อายุยืน    กรรมการ 
นางสาวธนาอร โหละสุต    กรรมการ 
นายธีรัช ลอมศรี    กรรมการและเลขานุการ 
นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธ์ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebookและหลักสูตร 
   แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒. จัดท ารายวิชาพื้นฐานที่บูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หรือรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นผลการเรียนรู้  
 ของ ASEAN Curriculum Sourcebook และรวบรวมจัดท าเป็นรูปเล่ม  

๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของ ASEAN Curriculum  
  Sourcebook 
๔. จัดกิจกรรม ในศูนย์อาเซียนศึกษา  เพื่อเสริมหลักสูตรอาเซียน  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคม  
  อาเซียน เช่นกิจกรรมหน้าเสาธง เสียงตามสาย ASEAN FESTIVAL ASEAN Web Community ฯลฯ 

  ๕. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในอาเซียนให้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน   
 ๖. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซี ยนบวก๓หรือ 
  อาเซียนบวก ๖ 
 ๗. จัดท าคู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในกลุ่มอาเซียน 

 ๘. จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 ๙. สรุปรายงานผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม พร้อมเตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่จะรองรับการประเมินและ  
  รายงานหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก 
 ๑๐. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.๘ งานแนะแนว      คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  นางสาวมาติกา  กันต์กวี ประธานกรรมการ 
  นางณัชชา  อินทร กรรมการ 
  นางสาวเปีย่มสุข         ชูตระกูล กรรมการ 
  นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน์ กรรมการ 
  นางภีมณัฐฐรฎาร ์ อุชัยวงษ์ กรรมการ 
  นางสาวจริณญา นามวงค์ กรรมการ 
  นางกัญญนัช  จิวหานัง กรรมการ 
  นางสาวณิชานันท์        ณ ทุ่งฝาย กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี    ๑.  ด าเนินงานสนองตามนโยบายของโรงเรียน 
  ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชากิจกรรมแนะแนวให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน 
   ๓. จัดบริการแนะแนว  ตามหลักการแนะแนว ๕ ด้าน 
   ๔. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้บริการค าปรกึษา, บรหิารทุนการศึกษา, การกู้ยมืเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
   ๕. ด าเนินงานแนะแนว  ให้ครอบคลมุ ๓ ด้าน คือด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  ด้านการปรับตัวและพัฒนา 
  บุคลิกภาพ 

 ๓.๙ งานห้องสมุด     คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
 นางสาวศรสีุดา           ศิริ    ประธานกรรมการ 
 นายวรมงคล              ภาพพริ้ง  กรรมการ 
 นางปนัดดา  อุปพันธ์  กรรมการ 
 นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดม  กรรมการ 
 นางสาววรรษมน เจริญทรัพย ์  กรรมการ 
 นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง  กรรมการ 
 นายณัฐพล  นันโท  กรรมการ 
 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน  กรรมการ 
 นายธัญพิสิษฐ ์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ  
 นางสาววลัยลกัษณ์ จันทรัตน์  กรรมการ 
 นายพงศ์พิทย ์ จิตแจ้ง  กรรมการ 
 นางสาวกุลกัญญ์ณัช มากุล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. จัดท าโครงการ  แผนปฏิบัติงาน  และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 ๒. พัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุด  และตัวบ่งช้ี  ของส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพหอ้งสมุดโรงเรียน 
 ๔. ให้บรกิารหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มสีารประโยชน์และเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
 ๕. จัดกิจกรรมสง่เสรมิการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. จัดห้องสมุดให้มบีรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า 
 ๗. งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.๑๐ งานกิจกรรมนักเรียน  
    ๓.๑๐.๑ งานกิจกรรมลูกเสือ      คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 นายวิชิต สอาดล้วน    ประธานกรรมการ 
 นายวรมงคล ภาพพริ้ง    กรรมการ  
 นายณรงค์ อุ้ยฟูใจ    กรรมการ 
 หัวหน้าและรองระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑    กรรมการ 
 หัวหน้าและรองระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒    กรรมการ 
 หัวหน้าและรองระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓    กรรมการ 
 นายสมศักดิ ์  แซ่ห ู    กรรมการ 
 นายธีรวัฒน์  บุญทวี    กรรมการ 
 นายดิสกร  นินนาทโยธิน   กรรมการ 
 นายมงคล ปัญญารัตน์    กรรมการ 
 นางสาววราภรณ์  เป้ามณี    กรรมการ 
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 นางสาวปุญญิสา อายุยืน    กรรมการ 
 ครูที่ปรึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑    กรรมการ 
 ครูที่ปรึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒    กรรมการ 
 ครูที่ปรึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓    กรรมการ 
 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทรพ์รหม    กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวลีน่าร ์ เรือนทิพย ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายพัทธยากร บุสสยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ๓.๑๐.๒ งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้ก ากบันักศึกษาวิชาทหารพเิศษ       ประธานกรรมการ 
  นายณรงค์ อุ้ยฟูใจ ผู้ก ากบันักศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ ๒ กรรมการ 
  นายอนุสิทธ์ิ ปิตุรัตน์ ผู้ก ากบันักศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ ๑ กรรมการ 
  นายพัทธยากร บุสสยา ผู้ก ากบันักศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ ๑ กรรมการ 
  นายวิชชากร ไขแสง ผู้ก ากบันกัศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ ๒ กรรมการ 
  นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน ผู้ก ากบันักศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ ๓ กรรมการ 
  นายทวี  ฤทธิเดช ผู้ก ากบันักศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ ๓ กรรมการ 
  นางสาวอัญภัทร บุตรพรม ผู้ก ากบันักศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ ๒ กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวลีนาร์  เรือนทิพย ์ ผู้ก ากบันักศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ ๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. วางแผน ควบคุมดูแล และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับการรับสมัคร การฝึก/  
     ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม 

 ๒. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารให้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โดยประสานความ     
      ร่วมมือกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ 

 ๓. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติภารกิจในสถานที่ต่างๆ ตามที่หน่วยงานอื่นๆ ร้องขอ 
 ๔. จัดท าเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น หนังสือขอลากิจ หนังสือขอเรียนล่วงหน้า/เรียนชดเชย หนังสือขอ     
      อนุญาตผู้ปกครอง ฯลฯ 
 ๕. จัดท ารูปเล่มรายงานการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 ๖. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓.๑๑  งานสถิติข้อมูลการเรียนการสอน 
  นายสมบัต ิ  ค าบุญสงู  ที่ปรกึษา 
 คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย 
  นางสาวลัดดาวรรณ์   จันทรพ์รหม  ประธานกรรมการ 
  นางสาวอรทัย   ไชยพรม  กรรมการ 
  นางภัทร์พิชชา ค าวัน  กรรมการ 
  นายปรัชญา  ไชยบุญเรอืง  กรรมการ 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน กรรมการ 
  นางสาวชัญญะพิชญ ์ ระดม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   ๑. ออกแบบและจัดท าสมุดบันทึกการเข้าสอนแต่ละภาคการศึกษา 
 ๒. ตรวจเช็คบันทึกการสอนของครูและตรวจเช็คการขาดเรียนของนักเรียนในแต่ละวันสรุปส่งเป็นรายเดือน 
 ๓. สรุปการเข้าสอนของครูผู้สอน  และการขาดเรียนในแต่ละภาคการศึกษา/จัดท าสารสนเทศข้อมูล 
  เพื่อใช้ในการบริการ 
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 ๔. ประสานกับฝ่ายทะเบียนวัดผลเพื่อติดตามนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหรือคาดว่าจะมีผลการเรียน มผ. 
 ๕. น าข้อมูลจากทีมส ารวจบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล 

๖. สรุปจ านวนนักเรียนที่ทีมส ารวจได้บันทึกลงในแบบส ารวจว่ามีนักเรียนมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน แล้ว
รายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษาทราบทุกวัน 

๗. หากพบข้อมูลนักเรียนมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน เกิน ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ให้น ารายช่ือนักเรียนดังกล่าว  
ด าเนินการดังนี้ 

  ๗.๑ เขียนช่ือ-สกุลนักเรียนในแบบบันทึกตามรายช่ือนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน/ห้องเรียน 
  ๗.๒ น ารายช่ือนักเรียนเขียนลงในแบบ ว.๑ เพื่อแจ้งผู้ปกครอง 
  ๗.๓ น าแบบ ว.๑ มอบให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการ 
    - แจ้งผู้ปกครอง 
    - เชิญผู้ปกครองพบ 
๘. ประสานกับฝ่ายกิจการนักเรียนในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในการเข้าเรียน เพื่อให้ฝ่ายกิจการนักเรียน  
  แจ้งผู้ปกครอง 
๙. ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓.๑๒  งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาประเทศท่ี ๒  (ภาษาญ่ีปุุน) สพฐ. 
ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาญี่ปุ่น สพม. ๓๔  จังหวัดเชียงใหม-่แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์  ประธานกรรมการ 
 นายสมบัต ิ ค าบุญสงู  รองประธานกรรมการ  

 นายธนัฏฐ์ แสนแปง กรรมการ 
 นายธนพล กมลหัตถ์ กรรมการ 
 นายนิกร ทวีเดช  กรรมการ 
 นางผกาพรรณ พรหมมานุวัต ิ กรรมการ 

 นางไพริน นันทะเสน  กรรมการ 
 นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว  กรรมการ 
 นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ  กรรมการ 
 นายสุรกานต์ ชุ่มวารี  กรรมการ 
 นางสาวเกศินี เทพทอง  กรรมการ 
 นายธีรัช ลอมศร ี  กรรมการ 
 นางสาวจันทนา จันทรไพจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวพัชรินทร ์ อู่ทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ก าหนดวางแผนและแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาที่ ๒ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเสริมความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาประเทศที่ ๒ ภาษาญี่ปุ่นใน 
   โรงเรียนเครือข่าย 
 ๓. สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน 
 ๔. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.๑๓ งานรับนักเรียน และสอนปรับพ้ืนฐาน 
  ๓.๑๓.๑ งานรับนักเรียน คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์  ประธานกรรมการ 
 นายสมบัต ิ ค าบุญสงู  รองประธานกรรมการ 
 นายธนัฏฐ์ แสนแปง กรรมการ 
 นายธนพล กมลหัตถ์ กรรมการ 
 นายนิกร ทวีเดช กรรมการ 
 นางผกาพรรณ พรหมมานุวัติ กรรมการ 
 นางสุกาญจน์ดา  สิงฆราช    กรรมการ 
 นางจันทมิา วงศ์ทิพย์  กรรมการ 
 นายสราญ ค าอ้าย  กรรมการ 
 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทรพ์รหม  กรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร  กรรมการ  
 นางสาวเกศแก้ว ช่ืนใจ  กรรมการ 
 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน ์  กรรมการ 
 นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์  กรรมการ 
 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม  กรรมการ 
 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม  กรรมการ 
 นายธีรวัฒน์ บุญทวี  กรรมการ 
 นายมงคล ปัญญารัตน์  กรรมการ 
 นางทิพวัลย ์ วิริยะ  กรรมการ 
 นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน  กรรมการ 
 นาง ณ ชนก ปาล ี  กรรมการและเลขานุการ 
 นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางวัชราพร ฉลาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑. รับนโยบายจากทางโรงเรียนมาด าเนินการ 
  ๒. ประชาสมัพันธ์การรับนกัเรียน 
  ๓. เตรียมเอกสารการรบันักเรียนทุกประเภท 
  ๔. รับสมัคร – สอบคัดเลอืก – รับมอบตัว – จัดนักเรียนเข้าห้องเรียน 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๓.๑๓.๒ งานสอนปรับพ้ืนฐาน   
 นายสมบัต ิ ค าบุญสงู   ที่ปรกึษา 
 

              คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม    ประธานกรรมการ 
 นายสราญ              ค าอ้าย    กรรมการ 
 นางจันทมิา วงศ์ทิพย์   กรรมการ 
 นายณรงค์             อุ้ยฟูใจ    กรรมการ 
 นายมงคล   ปัญญารัตน์   กรรมการ 
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 นางสาวอัญภัทร        บุตรพรหม   กรรมการ 
 นางทิพวัลย์             วิริยะ    กรรมการ 
 นางสาวกัญปภัสร ์ ค าป้อ    กรรมการ 
 นางสาวสุภาสิณี เสวันตุ่น    กรรมการ 
 นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน   กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กรรมการครผูู้สอนจากกลุม่สาระฯ กรรมการ    

 นางภัทร์พิชชา ค าวัน    กรรมการ 
 นางสาวอรทัย ไชยพรม    กรรมการ 
 นางสาวกรรณิการ ์ แดงหม่อง   กรรมการ 
 นางอภิณห์ภัศ         ก๋าอิน    กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นาง ณ ชนก      ปาลี                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓.๑๔ หัวหน้างานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 นายสมบัต ิ ค าบุญสงู   ประธานกรรมการ 
 นายสราญ ค าอ้าย    กรรมการ 
 นายสาคร ขัติยะ    กรรมการ 
 นางสุกาญจน์ดา สงิฆราช    กรรมการ 
 นางจารุวรรณ ศริจันทร ์   กรรมการ 
 นายนิโรจน ์ แก้วชะเนตร   กรรมการ 
 นางศิริพร สายสอน   กรรมการ 
 นายวรมงคล ภาพพริ้ง   กรรมการ 
 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ   กรรมการ 
 นางไพริน นันทะเสน   กรรมการ 
 นางน้ าฝน โทปุญญานนท ์   กรรมการ 
 นายทศพล  สุภาหาญ   กรรมการ 
 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทรพ์รหม   กรรมการ 
 นางนันทนัช นันทพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสุกญัญา เหมอืงสอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายณรงค์ อุ้ยฟูใจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ติดต่อ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยทีเ่กี่ยวข้องในการน านักศึกษามาฝึกประสบการณ์ 
  ๒. ก ากับ ดูแล ติดตามการฝึกประสบการณ์และงานพเิศษ 
  ๓. ประสานงานกบัฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.   กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา    
 นางวัชราพร    ฉลาด                 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 ๔.๑ งานหลักสูตรสถานศึกษา   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 นางวัชราพร   ฉลาด ประธานกรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
 หัวหน้าระดบัช้ันทุกระดับ กรรมการ 
 หัวหน้าโครงการพิเศษ  กรรมการ 
 คณะครูผู้สอนวิชายุพราชศึกษาทุกคน กรรมการ 
 คณะครูผู้สอนวิชา IS๑, IS๒ ทุกคน  กรรมการ 
 คณะครูผู้สอนวิชาสะเต็มศึกษาทุกคน  กรรมการ 
 คณะครูผู้สอนหลักสูตรบูรณาการ STAR STEMS กรรมการ 
 ครูผูส้อนทุกกลุม่สาระ  กรรมการ 
 นายสราญ ค าอ้าย กรรมการ 
 นางนันทนัช นันทพงษ์ กรรมการ 
 นางศิริพร สายสอน กรรมการ 
 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน กรรมการ 

  นางลลนา  ใหลเจริญ กรรมการ 
  นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม กรรมการ 
  นางนัทริน  ไชยพูน กรรมการ 
  นางพิมลพร แสนสรุินทร ์ กรรมการ 
  นางสาวสุทธีวรรณ์ ภิรมย ์ กรรมการ 

 นางสาวสุภาสิน ี เสวันตุ่น กรรมการ 
 นายณัฐพล นันโท กรรมการ 
 นางมัลลิกา ถิราวัตร กรรมการและผู้ประสานงานวิชา IS 
 นายเสกสรร สรรสรพสิุทธ์ิ กรรมการและผู้ประสานงานวิชาสะเตม็ศึกษา 
 นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ กรรมการและเลขานุการ 
 นาง ณ ชนก ปาล ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   หน้าท่ี  ๑. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ และจัดท าโครงสร้างการใช้หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรบัปรุง ๒๕๖๐) หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา และหลกัสูตรบรูณาการ STAR STEMS 

  ๒. รวบรวมหลักสูตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๓. ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ประเมินการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อน ามา  
   ปรับปรุง 
  ๔. วางแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกโครงการพิเศษ ตลอด ๓ ป ี
  ๕. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๒  งานโครงการพิเศษ 
 ๔.๒.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ( พสวท. ,พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) พสวท. 
 (สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ),พสวท.สมทบ, ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ห้องเรียน Smart YRC.,สอวน.)    
คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายธนัฏฐ์ แสนแปง รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
นายสมบัต ิ ค าบุญสงู  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
นายธนพล กมลหัตถ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
นายนิกร ทวีเดช  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

 นางผกาพรรณ พรหมมานุวัต ิ ปฏิบัตหิน้าทีร่องผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางณชนก ปาล ี  หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  กรรมการ 
นางสาวเกศแก้ว  ช่ืนใจ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล กรรมการ 
นายนิโรจน ์ แก้วชะเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
นางจารุวรรณ ศริจันทร ์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ กรรมการ 
นางน้ าฝน โทปุญญานนท ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ก กรรมการ 
นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร ์ กรรมการ 
นางจันทมิา วงศ์ทิพย ์ หัวหน้างานการเงิน กรรมการ 
นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ หัวหน้าโครงการพสวท., พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ),  
  พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ) กรรมการ 
นางพิมลพร แสนสรุินทร ์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพสวท., พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ), 
  พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ-สมทบ), 
  และ หัวหน้าโครงการ สอวน. กรรมการ 
นายธีรุตม์ บญุมา หัวหน้าโครงการพสวท. สมทบ  กรรมการ 
นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพสวท. สมทบ  กรรมการ 
นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน หัวหน้าโครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) กรรมการ 
นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย) กรรมการ 
นายมงคล ปัญญารัตน์ หัวหน้าโครงการหอ้งเรียน Smart YRC (ม.ตน้) กรรมการ 
นางสาวจิตรัตน์ดา   ผดุงวิรุฬหพ์ร หัวหน้าโครงการห้องเรียน Smart YRC  (ม.ปลาย) กรรมการ 
นางนัทริน ไชยพูน ผู้ประสานงานค่าย สอวน. สาขาคอมพิวเตอร ์ กรรมการ 

 

ผู้ประสานงานโครงการพิเศษ 
 นายสมบัต ิ ค าบุญสงู รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการพิเศษ 
 นางวัชราพร ฉลาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี  
๑. ประสานงานกับ สสวท. ในการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและศูนย์โรงเรียนในโครงการพสวท. พสวท.

สมทบ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๒. ประสานงานในโครงการ พสวท.ฯ, พสวท.สมทบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ Smart YRC และผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน พสวท.ฯ, พสวท.สมทบSmart YRC และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของศูนย์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
๔. ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พสวท.  
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๕.  ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพสวท.พสวท.สมทบ 
๖. วางแผนและปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนพิเศษต่างๆ 
๗. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
๘. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สพฐ. และหน่ายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
๑๐. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน สสวท. พสวท.สมทบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ Smart YRC 
๑๑. งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๔.๒.๒ โครงการ พสวท.,พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) พสวท.(สู่ความเป็นเลิศสมทบ), พสวท.สมทบและโครงการ 
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

   นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์   ที่ปรกึษา 
    นายสมบัต ิ  ค าบุญสงู   ที่ปรกึษา 
 

   คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย 
   นางวัชราพร  ฉลาด    ประธานกรรมการ 
   นายนิโรจน์  แก้วชะเนตร   กรรมการ 

 นางจารุวรรณ  ศริจันทร ์   กรรมการ 
  นางเข่ือนทอง  มูลวรรณ์   กรรมการ 
  นางพิมลพร  แสนสุรินทร์   กรรมการ 

 นางสาวเกศแก้ว  ช่ืนใจ    กรรมการ 
 นางอภิณห์ภัศ     ก๋าอิน    กรรมการ 
 นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม    กรรมการ 
 นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์   กรรมการ 
 นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์   กรรมการและเลขานุการ 

  นายวรวัฒน์   ธรรมวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายธีรุตม์  บุญมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑.  ประสานงานกับ สสวท. ในการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท.  พสวท. 
    (สู่ความเป็นเลิศ)  และ พสวท.สมทบ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งทาง  
    วิชาการ 
 ๒.  ประสานงานในโครงการ พสวท., พสวท.สมทบ  และหอ้งเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
 ๓.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน พสวท. , พสวท.สมทบ  และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของศูนย์ 

     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 ๔.  ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. 
 ๕.  ประสานงานกบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พสวท., พสวท.สมทบ 
 ๖.  วางแผนและปฏิบัติงานตามโครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ 
 ๗.  สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๘.  ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ สพฐ. และหน่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.  ประสานงานห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 
 ๑๐. ประชาสมัพันธ์เผยแพรผ่ลงาน สสวท., พสวท.สมทบ และหอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๒.๓  โครงการ SMART YRC 
 นายฐิตติณัฐ ศักดิธ์นานนท์   ที่ปรกึษา 
 นายสมบัติ  ค าบุญสงู     ที่ปรกึษา 

 

              คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย 
   นางวัชราพร  ฉลาด ประธานกรรมการ 

   นายนิโรจน์               แก้วชะเนตร  รองประธานกรรมการ 
  นางจารุวรรณ  ศริจันทร ์    กรรมการ 
   นางศรีพรรณ  นาพรม  กรรมการ 
   นายเชษฐา  ศุภการกิตติกุล  กรรมการ 

   นายเสกสรร สรรสรพสิุทธ์ิ  กรรมการ 
   นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัย  กรรมการ 

นางสาวอภิณห์พร       มานิ่ม  กรรมการ 
   นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล กรรมการ 

   นางสาวธีรฎา ไชยเดช  กรรมการ 
   นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬหพ์ร กรรมการและเลขานุการ 

นายมงคล ปัญญารัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. จัดท าหลักสูตร SMART YRC ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ๒. จัดกิจกรรมเสรมิตามหลักสูตรเสริมทักษะและแหล่งเรียนรู้ วางแผนกิจกรรมตลอด ๓ ป ี
  ๓. ประสานงานกบัฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
 

๔.๒.๔  โครงการสะเตม็ศึกษา    คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นายสมบัต ิ ค าบุญสงู รองผู้อ านวยการโรงเรียน             รองประธานกรรมการ 
 นายธนัฏฐ์ แสนแปง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 นายธนพล กมลหัตถ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 นายนิกร ทวีเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 นางผกาพรรณ พรหมมานุวัต ิ ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 นางวัชราพร ฉลาด  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 นางสาวเกศแก้ว ช่ืนใจ หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลประเมินผล             กรรมการ 
 นายนิโรจน ์ แก้วชะเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
 นางจารุวรรณ ศริจันทร ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กรรมการ 
 นางน้ าฝน โทปุญญานนท ์หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ก  กรรมการ 
 นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร ์  กรรมการ 
 นางจันทมิา วงศ์ทิพย์       หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน การพสัดุ         กรรมการ 
 นางสาวจินตนา ธิปัน  กรรมการ 
 นางนันทนัช นันทพงษ์  กรรมการ 
 นางศิริพรรณ          อุ้ยฟูใจ                                                        กรรมการ 
 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม  กรรมการ 
 นายธีรุตม์ บุญมา  กรรมการ 
 นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัย  กรรมการ 
 นายเชษฐา          ศุภการกิตติกุล  กรรมการ 
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 นายวิรัชชัย       จันต๊ะวงศ์                                                      กรรมการ 
 นายอนุสิทธ์ิ          ปิตุรัตน์                                                         กรรมการ 
 นายปณวรรต         เล้าค า                                                          กรรมการ 
 นางสาวรสสุคนธ์     เมืองเมฆ                                                       กรรมการ 
 นางสุกญัญา          เหมอืงสอง                                                    กรรมการ 
 นางบุปผา           ธนะชัยขันธ์                                                    กรรมการ 
 นางลลนา ใหลเจริญ  กรรมการ 
 นางสาวสุภาสิน ี เสวันตุ่น  กรรมการ 
 นางสาวแคทลียา สมแปง  กรรมการ 
 นายเสกสรร     สรรสรพสิุทธ์ิ                        กรรมการ,เลขานุการและผูป้ระสานงาน 
 นางสาวมณีรัตน์    ธินะ                          กรรมการม,ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ประสานงาน 
หน้าท่ี ๑. ประสานงานในการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 ๒. ประสานงานในโครงการสะเต็มศึกษากบัผูเ้กี่ยวข้อง 
 ๓. ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ผลงานงานโครงการสะเต็มศึกษา ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
           ๔. ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการสะเต็มศึกษา 
 ๕. วางแผนและปฏิบัติงานตามโครงการสะเต็มศึกษา 
 ๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๗. ประสานงานหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๘. งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.๒.๕  คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 
  ภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนานาชาติ 
  (International Program : IP) คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

 นางน้ าฝน โทปุญญานนท ์ ประธานกรรมการผู้จัดการโครงการ 
  นายเสกสรร     สรรสรพสิุทธ์ิ     หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอน      กรรมการ 
 นางวัชราพร ฉลาด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
  นางสาวเกศแก้ว ช่ืนใจ  หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลประเมินผล  กรรมการ 
       นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬหพ์ร หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร   กรรมการ 
 นางจันทมิา  วงศ์ทิพย์       หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน   กรรมการ 
 นางทิพวัลย ์ วิริยะ  เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
 นางพยอม  อินทรวิเชียร      กรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร      กรรมการ 
 นายชัชวาลย์  มันเทศสวรรค์      กรรมการ 
 นางสาวชนิดา  ศรีสองเมอืง      กรรมการ 
 นางสุรีย ์  รัตนธรรม      กรรมการ 
 นางธนิษกาญจน์    กันทะวงศ์      กรรมการ 
 นางสาวชลดา  สุมา       กรรมการ 
 นางพรทพิย ์  ณ เชียงใหม ่      กรรมการ 
 นางสาวเปีย่มสุข  ชูตระกูล       กรรมการ 
 นายธนิต  วงค์ทอง       กรรมการ 
                 นางสาวธนาอร โหละสุต       กรรมการ 
 นางวิรัชนี  มาตันทัง       กรรมการและเลขานุการ 
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                 นางขวัญปวีณ์  สรรสรพสิุทธ์ิ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ด าเนินงานตามโครงการ บรหิารบุคลากรครู จัดระบบ ระเบยีบห้องเรียนประเมนิผลงานของครูและนักเรยีน 
   ๒. จัดท าหลักสูตรและเตรียมสื่ออปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
   ๓. ก ากับดูแล  ประสานงานระหว่างครูและติดตามงานที่ได้มอบหมาย 
              ๔. วางแผนปรับปรงุ  รักษา  ดูแลอุปกรณ์ประกอบการเรียนและหนงัสือ 
   ๕. ประสานความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการด าเนินงานของโครงการ 
   ๖. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.๒.๖  โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ด้านภาษาไทย  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายสราญ   ค าอ้าย    ประธานกรรมการ 
 นางผกาพรรณ  พรหมมานุวัต ิ   กรรมการ 
 นางกิ่งดาว   จองปุ๊ก    กรรมการ 
 นางฐปกร   วิลาพรรณ   กรรมการ 
 นางรมมาด ี  พรวนหาญ   กรรมการ 
 นางพวงเพ็ชร  จินดาวงศ์   กรรมการ 
 นายมนู   กันทะวงค์             กรรมการ 
 นายดิสกร   นินนาทโยธิน   กรรมการ 
 นางสาวขวัญมณีพร  เชาวน์สวัสดิ ์   กรรมการ 
 นางกรณ์กาญจน ์  นนพัชรพงศ์   กรรมการ 
 นายเอนก   เป็งมูล    กรรมการ 
 นางวิราพร   มาสกลาง   กรรมการ 
 นายคณาวุฒิ   วรนุช    กรรมการ 
 นายอาณัตพงษ์   แก้วทา    กรรมการ 
 นางณัฐญา    กาลันสมีา    กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   ด้านคณิตศาสตร์   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 
 นางจารุวรรณ  ศริจันทร ์   ประธานกรรมการ 
 นางนันทนัช  นันทพงษ์   กรรมการ 
 นางอรวรรณ  คงบรรทัด   กรรมการ 
 นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ    กรรมการ 
 นาง ณ ชนก  ปาล ี    กรรมการ 
 นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม    กรรมการ 
 นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์   กรรมการ 
 นางอภิณห์ภัศ  ก๋าอิน    กรรมการ 
 นางสุกญัญา  เหมอืงสอง   กรรมการ 
 นายธีรวัฒน์   บุญทวี    กรรมการ 
  นายณรงค์   อุ้ยฟูใจ    กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวมณีรัตน์  ธินะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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       ด้านภาษาอังกฤษ   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นางน้ าฝน   โทปุญญานนท ์   ประธานกรรมการ 
       นางพยอม   อินทรวิเชียร   รองประธานกรรมการ 
       นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร   กรรมการ 
 นายชัชวาลย์  มันเทศสวรรค์             กรรมการ 
 นางขวัญปวีณ์     สรรสรพสิุทธ์ิ   กรรมการ 
 นางวิรัชนี   มาตันทัง   กรรมการ 
 นางสาวชลดา            สุมา                  กรรมการและเลขานุการ 
 นายธนิต                 วงค์ทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. วางแผน และปฏิบัตงิานตามโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษแต่ละด้านอย่าง   
   เต็มศักยภาพ 
  ๒. ประเมินผลการปฏิบัตงิาน  และสรุปผลการด าเนินงานเพือ่ใช้ในการพัฒนาปรบัปรุงโครงการ 
   ๓. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.๓   ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (YRC ERIC)  
 คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์   ประธานกรรมการ 
 นายสมบัต ิ  ค าบุญสงู   รองประธานกรรมการ 
 นางน้ าฝน  โทปุญญานนท ์   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร   กรรมการ 
 นางพยอม                 อินทรวิเชียร   กรรมการ 
 นางสุรีย ์  รัตนธรรม   กรรมการ 
 นางธนิษกาญจน์    กันทะวงศ์   กรรมการ 
 นายธนิต  วงค์ทอง    กรรมการ 
  นางน้ าฝน   โทปุญญานนท ์   กรรมการ 
 นายชัชวาลย์  มันเทศสวรรค์   กรรมการและเลขานุการ 
 นางขวัญปวีณ์  สรรสรพสิุทธ์ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวชลดา  สุมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายกิตตินันท์  แก้วกก                       เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
หน้าท่ี   ๑. พัฒนาความพร้อมด้านสถานที่และสือ่การเรียนการสอนนวัตกรรมประเภทต่างๆ ของศูนย์ 
 ๒. รวมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 ๓. จัดอบรมพฒันาครูภาษาองักฤษ จดักจิกรรมสง่เสรมิศักยภาพด้านภาษาองักฤษของนักเรียน 
 ๔. จัดท าแผนและด าเนินงานตามแผน จัดซื้อ จัดหา และพัฒนาสื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้น 
 ๕. ประเมินผลการปฏิบัตงิานเพือ่ใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาศูนย์ฯ 
 ๖. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๔ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนและงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    นายสมบัต ิ ค าบุญสงู   ที่ปรกึษา 
 

  ๔.๔.๑  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    นางวัชราพร ฉลาด   ประธานกรรมการ    
    หัวหน้าโครงการพิเศษ     กรรมการ 
    หัวกลุ่มสาระการเรียนรู ้     กรรมการ 
    ครูที่ปรึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖  กรรมการ 
    นายโชคชัย ใจแน่น   กรรมการ 
    นายสราญ                ค าอ้าย   กรรมการ 
    นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์   กรรมการ 
    นางจันทมิา  วงศ์ทิพย์   กรรมการ 
    นางสาวมาติกา กันต์กวี   กรรมการ 
    นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ   กรรมการ 
    นายสุชาติ รัตนธรรม  กรรมการ 
    นางนันทิตา รัตนธรรม  กรรมการ 
    นางณัชชา อินทร   กรรมการ 
    นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย  กรรมการ 
    นางวิรัชนี  มาตันทัง   กรรมการ 
    นายดิสกร นินนาทโยธิน  กรรมการ 
    นางทิพวัลย ์ วิริยะ   กรรมการ 
    นายชัชวาลย์             มันเทศสวรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวจันทร์พร           ปินตาเปี้ย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. น าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาและผลการสอบระดับชาติ (O-NET) มาวิเคราะห์และวางแผนด าเนิน  
   จัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. วางแผนและด าเนินงานในการสอบ Pre–๙วิชาสามัญ จัดหาวิทยากรในการสอนเสริมเตรียมความพร้อม 
   ให้กับนักเรียนในการสอบเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 
 ๓. จัดท าโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ระดับช้ันม.ปลาย 
 ๔. ท าสถิติการทดสอบระดับชาติ รายงานฝ่ายบริหาร  และสร้างขวัญ ก าลังใจส าหรับนักเรียนที่สร้าง 
      ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 
              ๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

  ๔.๔.๒  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    นายสมบัต ิ ค าบุญสงู   ที่ปรกึษา 
 

   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
    นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน       ประธานกรรมการ 
    นางสาวลัดดาวรรณ์  จันทรพ์รหม   กรรมการ 
    นางปนัดดา  อุปพันธ์    กรรมการ 
    นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร   กรรมการ 
    นางดรุณี  กันธมาลา   กรรมการ 
    นายเสกสรร  สรรสรพสิุทธ์ิ   กรรมการ 
    นางยุพิน  ผันผาย    กรรมการ 
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    นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ   กรรมการ 
    นางนัทริน  ไชยพูน    กรรมการ 
    นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงค์   กรรมการ 
    นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์   กรรมการ 
    นางวิราพร  มาสกลาง   กรรมการ 
    นางสาวเปีย่มสุข  ชูตระกูล    กรรมการ    
    นางจารุวรรณ  ศริจันทร์   กรรมการ 
    นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน   กรรมการ 
    นางณัฐญา  กาลันสมีา   กรรมการ 
    นางภีมณัฏฐรฎาร์  อุชัยวงษ์    กรรมการ 
    นายสุรชัย  พฤกษาสกลุ   กรรมการ 
    นายทศพล สุภาหาญ   กรรมการ 
    นางทิพวัลย์  วิริยะ    กรรมการ 
    นายธนิต  วงค์ทอง    กรรมการ 
    นางสาวปิยวรรณ  บุญธิมา    กรรมการ 
    นายณัฐดนัย  อุดมธนพิพัฒน์   กรรมการ 
    นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 
    นายธีรวัฒน์  บุญทวี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    นางสาววราภรณ์  เป้ามณี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าท่ี  ๑.  น าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาและผลการสอบระดับชาติ (O-NET) มาวิเคราะห์และวางแผน  
     ด าเนินจัดกจิกรรม ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่สาระต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. จัดท าโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ระดับช้ัน ม.๓ และโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทาง 
     การเรียน ม.๑ และม.๒ 
  ๓. ท าสถิติการทดสอบระดับชาติ รายงานฝ่ายบริหาร  และสร้างขวัญ ก าลังใจส าหรับนักเรียนที่สร้าง  
   ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 
 ๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 ๔.๕  งานบริการทางการศึกษา  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  นายณรงค์ อุ้ยฟูใจ  ประธานกรรมการ 

  นายกิตติพงศ์ ยอดชุมภู  กรรมการ 
  นายสราญ ค าอ้าย  กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร  กรรมการ 
  นายมนู กันทะวงค์  กรรมการ 
  นายธีรวัฒน์ บุญทวี  กรรมการ 
  นายไกรศร จองมลูสุข  กรรมการ 
  นางบุปผา ธนะชัยขันธ์  กรรมการ 
  นางณ ชนก ปาล ี  กรรมการ   
  นายพัทธยากร บุสสยา  กรรมการ 
  นางสาวรุ่งทิวา  บุญมาโตน  กรรมการ 
  นางสาวอัญภัทร           บุตรพรหม  กรรมการและเลขานุการ  
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หน้าท่ี   ๑.  ให้บริการทางการศึกษาในเรื่องการสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น  สอบโควตา /สอบคัดเลือกเข้าศึกษา  
  ต่อในระดับอุดมศึกษาฯลฯ 
          ๒.  งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.๖  งานศูนย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์  ประธานกรรมการ 
 นายสมบัต ิ ค าบุญสงู รองประธานกรรมการ 
 นายธนัฏฐ์ แสนแปง  กรรมการ 
 นายธนพล กมลหัตถ์  กรรมการ 
 นายนิกร ทวีเดช  กรรมการ 
  นางผกาพรรณ พรหมมานุวัต ิ  กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ       ทรัพย์มหาสมุทร                    กรรมการ 
 นาง ณ ชนก             ปาล ี  กรรมการ 
 นายสราญ                    ค าอ้าย        กรรมการ 
 นายไกรศร                   จองมลูสุข                    กรรมการ 
 นางยุพิน ผันผาย                    กรรมการ 
 นางบุปผา ธนะชัยขันธ์  กรรมการ 
 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม  กรรมการ 
 นายพัทธยากร บุสสยา  กรรมการ 
 นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน  กรรมการ 
 นางจิรนันท ์ ตาอ้าย  กรรมการ 
 นางสาวจรีาพร เมืองมินทร ์  กรรมการ 
   นายณรงค์                  อุ้ยฟูใจ  กรรมการและเลขานุการ   
 นายธีรวัฒน ์ บุญทวี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้าท่ี    เป็นศูนย์บริการการศึกษา  ของศูนย์มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 
 

๔.๗  งานวิเทศสัมพันธ์  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์    ประธานกรรมการ 
 นางน้ าฝน   โทปุญญานนท์ รองประธานกรรมการ 
 นางรมมาดี  พรวนหาญ  กรรมการ 
 นางณิชาภัทร  ก๋องแก้ว  กรรมการ 
 นางสาวจันทนา            จันทรไพจิตร  กรรมการ 
 นางสาวพัชรินทร์          อู่ทอง   กรรมการ 
 นางสาวบานเย็น          ฤทธิไตรภพ  กรรมการ 
 นางสาวธนาอร            โหละสุต  กรรมการ 
 นางสาวฐิติวัลค์ุ            กัมพลาวล ี  กรรมการ  
 นางสาวลีน่าร์   เรือนทิพย์   กรรมการ 
 นายสุวัฒน์   บุญเคลือบ   กรรมการ 
  นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑.  ติดต่อประสานงาน ด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม การศึกษาดูงานกับสถาบันหน่วยงาน โรงเรียน  
   คณะบุคคล ในต่างประเทศและอ านวยความสะดวกในการติดต่อกับต่างประเทศให้กับบุคลากร  
   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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 ๒. สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
 ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
 ๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

๔.๘   งานแลกเปลี่ยนนักเรียนตามโครงการ AFS / สโมสรโรตาร ี/  YES / AYC / YFU/A-D 
   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นางน้ าฝน   โทปุญญานนท ์   ประธานกรรมการ 
 นางขวัญปวีณ์  สรรสรพสิุทธ์ิ   กรรมการ 
 นางสุรีย ์  รัตนธรรม   กรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร   กรรมการ 
 นางสาวชลดา  สุมา   กรรมการ 
 นายธนิต   วงค์ทอง   กรรมการ 
 นางสาวธนาอร  โหละสุต   กรรมการ 
  นางธนิษกาญจน ์  กันทะวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ประชาสมัพันธ์โครงการ  รับสมัครนักเรียน  สอบคัดเลอืก 
 ๒. ประสานงานศูนย์ตามโครงการ 
 ๓. ให้ความช่วยเหลือ  แนะน า  ดูแลนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน 

 ๔. จัดกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ  และวัฒนธรรม 
 ๕. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๖. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 

๔.๙ งานเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ 
 นายสมบัต ิ ค าบุญสงู   ประธานกรรมการ 
 นายธนัฏฐ์       แสนแปง   กรรมการ 
 นายธนพล กมลหัตถ์   กรรมการ 
 นายนิกร ทวีเดช   กรรมการ 
 นางผกาพรรณ พรหมมานุวัต ิ   กรรมการ  
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระ                   กรรมการ 
 นายกิตติพงศ์ ยอดชุมภู                   กรรมการ 
 นายณัฐเศรษฐ ์ ภิรมย์                   กรรมการ 
 นางปนัดดา อุปพันธ์                   กรรมการ  
 นางสาวศรสีุดา ศิริ                   กรรมการ 
 นางศรีพรรณ นาพรม                   กรรมการ 
 นายมนู กันทะวงค์                   กรรมการ 
 นางสุนันท ์ สโมสร   กรรมการ 
 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร   กรรมการ 
 นางยพุิน ผันผาย   กรรมการ 
 นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬหพ์ร                   กรรมการ 
 นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ                   กรรมการ 
 นางสาวกุลกัญญ์ณัช มากุล                   กรรมการ  
 นางสาวเกศริน ธรรมขันแข็ง   กรรมการ 
 นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัย   กรรมการ 
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 นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์   กรรมการ 
 นางสาววราภรณ์ เป้ามณี   กรรมการ 
 นายกวิน นวลแก้ว   กรรมการ 
 นางนวพรรณ แก้วชะเนตร   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวจินตรา ร่มโพธ์ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ท าให้คณะครู  นักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ส่งเสริมให้คณะครูน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
    กิจกรรมเสริม 
 ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนสีเขียว  เรือนแก้ว ธรรมสถาน ธนาคารโรงเรียน 
      ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. เตรียมรับการประเมินเป็นโรงเรียนแกนน าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๖. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๔.๑๐ งานเอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นายเชษฐา  ศุภการกิตติกุล   ประธานกรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระ   กรรมการ 
  คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)    กรรมการ 
  นางสาวมณีรัตน์  ธินะ   กรรมการ 
  นางภัทร์พิชชา  ค าวัน   กรรมการ 
  นายวรวัฒน์  ธรรมวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ส่งเสรมิใหม้ีศูนย์สื่อการเรียนการสอน 
  ๒. ส่งเสรมิใหม้ีการจัดสร้างผลิตสื่อนวัตกรรมให้ครผูู้สอน 
  ๓. ส่งเสรมิใหม้ีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๔. จัดรวบรวมสื่อ / ผลผลิตสื่อเทคโนโลยีของโรงเรียน 
  ๕. ติดตาม/ดูแล การใช้ห้องเรียนคุณภาพ 
  ๖. บริการอัดส าเนาเอกสารด้วยเครื่อง Copy Print 
  ๗. บริการถ่ายเอกสารโดยประสานงานกับฝ่ายพสัด ุ
  ๘. รายงานการใช้กระดาษในการจัดท าเอกสารในรอบ ๑ ปกีารศึกษา ให้ฝ่ายบรหิารทราบ 
   ๙. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.๑๑ งานศูนย์ไอซีที และสื่อนวัตกรรม  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
นางเข่ือนทอง  มูลวรรณ์    ประธานกรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    กรรมการ 
นายวิเชียร   มหาพรหม    กรรมการ 
นายอนุสิทธ์ิ   ปิตุรัตน์     กรรมการ 
นายวิรัชชัย   จันต๊ะวงศ์    กรรมการ 
นายเทวิน   มูลวรรณ์    กรรมการ 
นายเชษฐา   ศุภการกิตติกุล    กรรมการ 
นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ    กรรมการ 
นางนัทริน   ไชยพูน     กรรมการ 
นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง    กรรมการ 
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นายนพดล   ขอดค า     กรรมการ   
นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์    กรรมการและเลขานุการ 
นายปณวรรต  เล้าค า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ส่งเสริมการใช้ ICT และนวัตกรรมใหม่ๆให้คณะครูและบุคลากร 
 ๒. ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการติดตามการใช้สื่อ DLIT , DLTV และอื่นๆ 
 ๓. จัดรวบรวมผลงาน และสื่อการเรียนการสอนไว้เป็นหมวดหมู่ โดยผ่านระบบเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต 
 ๔. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.  กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นางสาวเกศแก้ว   ช่ืนใจ    หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 
 นางสาวอัญภัทร     บุตรพรหม     นายทะเบียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นายมงคล           ปญัญารัตน์   นายทะเบียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๕.๑   งานทะเบียน   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

นางสาวเกศแก้ว  ช่ืนใจ   ประธานกรรมการ 
นายมงคล  ปัญญารัตน์    กรรมการ 
นางสาวกัญปภัสร ์  ค าป้อ     กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณรัตน์     กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พลกลาง   กรรมการ 
นางสาวอัญภัทร  บุตรพรหม     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ตรวจสอบหลักฐานของนักเรียนใหม ่
 ๒. บันทึกประวัตินักเรียนใหม ่
 ๓. ท าบัญชีรายช่ือนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 
 ๔. จัดท าบญัชีรายช่ือนักเรียนลาออก ลาพกั และแขวนลอย 
 ๕. จัดท าเอกสารการศึกษาให้แก่นักเรียนทีจ่บหลักสูตร 
 ๖. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่จบไปแล้วให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 ๗. จัดท ารายงานรายช่ือนักเรียนช้ัน ม. ๓ และ ม.๖ ทีจ่บหลกัสูตร ส่งเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๘. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวกับผลการเรียนเฉลี่ยของนกัเรียนทีจ่บส่งเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 ๙. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากเขตพื้นที่การศึกษา  
 ๑๐. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากทางโรงเรียน 

๕.๒  งานวัดผล คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
นางสาวเกศแก้ว            ช่ืนใจ    ประธานกรรมการ 
ครูวัดผลของกลุม่สาระทกุกลุ่ม            กรรมการ 
นายมงคล                   ปัญญารัตน์             กรรมการ 
นางสาวกัญปภัสร์          ค าป้อ      กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ         สุวรรณรัตน์      กรรมการ 
นางสาวกฤติยา        พลกลาง      กรรมการ 
นางสาวอัญภัทร            บุตรพรหม     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดท าแบบฟอรม์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
 ๒. จัดท าผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียนเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาไปกรอกลงสมุดรายงาน  
     ด าเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแก้ตัว ๐, ร, มส 
 ๓. จัดท าผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ส่งเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔. จัดท าผลการเรียนเฉลี่ย ๖ ภาคเรียน ส่งเขตพื้นที่การศึกษา 
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 ๕. รวบรวมข้อมลูสถิติที่เกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ๖. ตรวจข้อสอบ  วิเคราะห์ข้อสอบและสรปุรายงานผลเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๗. เรื่องอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
๕.๓  งานจัดการสอบ  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  
   นายณรงค์                  อุ้ยฟูใจ    ประธานกรรมการ 
  นายสราญ                  ค าอ้าย     กรรมการ 
  นายไกรศร                 จองมูลสุข    กรรมการ 
  นายมนู                     กันทะวงค์    กรรมการ 
  นาง ณ ชนก            ปาล ี    กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ        ทรัพย์มหาสมุทร    กรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่ม     กรรมการ 
  นายมงคล                  ปัญญารัตน์     กรรมการ 
  นางบุปผา                  ธนะชัยขันธ์     กรรมการ 
  นายธีรวัฒน์                บุญทวี     กรรมการ 
  นางจารุวรรณ              ศริจันทร์     กรรมการ  
  นายพัทธยากร บุสสยา    กรรมการ  
  นางสาวอัญภัทร           บุตรพรหม     กรรมการ 
  นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน    กรรมและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ประสานงานรองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา  หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 
 ๒. วางแผนการประเมินผล 
 ๓. ด าเนินการทีเ่กี่ยวกับการจัดสอบกลางภาค และปลายภาค 
 ๔. จัดท าตารางสอบส าหรบันักเรียนทกุระดบัช้ัน 
 ๕. จัดวางแผนนักเรียนเข้าห้องสอบ 
 ๖. จัดท าบญัชีรับ – ส่งข้อสอบ 
 ๗. จัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ  เย็บข้อสอบ 
 ๘. เก็บรักษาความลับของข้อสอบทุกรายวิชาอย่างเคร่งครัด 
 ๙. รับต้นฉบบัข้อสอบเพื่อสง่ส าเนาตามจ านวนนักเรียน 
 ๑๐. เก็บรักษาข้อสอบทกุรายวิชาเพื่อเตรียมให้นักเรียนสอบตามตารางสอบ 
 ๑๑. ประสานงานฝ่ายสถานที่ในการจัดห้องสอบ 
 ๑๒. จัดตารางคุมสอบส าหรบัประจ าห้องสอบ 
 ๑๓. จัดครูคุมสอบแทนในห้องสอบที่ครูคุมสอบไม่ครบ 
 ๑๔. งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 

๖.  กลุ่มงานแผนงาน  งานสารสนเทศ และงานส านักงานฝุายจัดการศึกษา 
  นางอภิณห์ภัศ           ก๋าอิน         หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ ฝ่ายจัดการศึกษา 
  

๖.๑. งานแผนงาน  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 นางอภิณห์ภัศ         ก๋าอิน      ประธานกรรมการ 
 นางวัชราพร  ฉลาด      กรรมการ 
 นาง ณ ชนก      ปาลี      กรรมการ 

  นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์     กรรมการ 
  นางสาวสุภาสินี  เสวันตุ่น      กรรมการ 
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  หัวหน้าโครงการพิเศษทุกโครงการ     กรรมการ 
  แผนงานกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ     กรรมการ 

 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑.  จัดท าและรวบรวมงานโครงการกลุ่มสาระและงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายจัดการศึกษา 
 ๒.  สรุปงานและรวบรวมโครงการของฝ่าย 
 ๓.  เตรียมเอกสารการประชุม  บันทึกการประชุม  
 ๔.  งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการศึกษา 

 

๖.๒  งานสารสนเทศ   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม     ประธานกรรมการ 
     นาง ณ ชนก   ปาลี     รองประธานกรรมการ 
     นายปณวรรต  เล้าค า     กรรมการ 
     นางสาวพัชรินทร์  อู่ทอง     กรรมการ 
     นางสาวมณีรัตน์     ธินะ     กรรมการ 
     นายวิรัชชัย   จันต๊ะวงศ์    กรรมการ 
     นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ    กรรมการ 
 นางสาวกัญปภัสร์   ค าป้อ      กรรมการ 
 นางสาวสุภาสินี   เสวันตุ่น     กรรมการ 
 นางสาวรุ่งทิวา  บุญมาโตน    กรรมการ 
     นางภัทร์พิชชา      ค าวัน     กรรมการ 
     สารสนเทศกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ     กรรมการ 
 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์    กรรมการและเลขานุการ 
     นายธีรุตม์   บุญมา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี     ๑.  สรุปงานและรวบรวมโครงการของฝ่ายจัดการศึกษา 
 ๒. สรุปข้อมูลศึกษาดูงานจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ  

๓. สรุปผลสอบ O-net, NT และจัดล าดับนักเรียนด้านผลการเรียน รายงานฝ่ายบริหาร  เพื่อมอบรางวัล 
๔. รวบรวมและกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC 

  ๕. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖.๓ งานสารบรรณ   คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร                         ประธานกรรมการ 
    งานสารบรรณกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทรพ์รหม   กรรมการและเลขานุการ 
 นางภัทร์พิชชา      ค าวัน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวอรทัย     ไชยพรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าท่ี  ๑. รับ – ส่ง หนงัสือราชการ น าเสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายจดัการศึกษาเพื่อเกษียณหนงัสือ  
 ๒. กรองหนังสือราชการก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา 
 ๓. พิมพ์หนังสือออกหรือค าสั่งของฝ่ายจัดการศึกษา 
 ๔. เป็นกองเลขานุการงานของฝ่ายจัดการศึกษา 
 ๕. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
๖.๒ พัสดุฝุายจัดการศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
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 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน    ประธานกรรมการ 
 นางภัทร์พิชชา ค าวัน    กรรมการ 
 หัวหน้างานในฝ่ายจัดการศึกษา     กรรมการ 

 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทรพ์รหม  กรรมการและเลขานุการ 
  นาง ณ ชนก ปาล ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ส ารวจวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานของฝ่ายจัดการศึกษา เมื่อมีการจัดกิจกรรม เช่นการรับนักเรียน การสอน 

  ปรับพื้นฐาน การสอนในกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากการสอบของงานจดัสอบ รวมทั้งวัสดุส านักงานที่บางครัง้     
    ต้องเอื้อต่อครูผู้สอน 

 ๒. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานของฝ่ายจัดการศึกษา โดยประสานกับฝ่ายวัสดุ 
 
 

๓. ฝุายกิจการนักเรียน 
๑. คณะกรรมการด าเนินงานฝุายกิจการนักเรียนประกอบด้วย 

นายนิกร   ทวีเดช     ประธานกรรมการ 
นายทวี   ฤทธิเดช     กรรมการ 
นางสาวศรีสุดา  ศิริ     กรรมการ 
นายกุลชาติ   ชัยมงคล     กรรมการ 
นายคณาวุฒิ   วรนุช     กรรมการ 
นางสาวมาติกา   กันต์กวี     กรรมการ 
นางปนัดดา   อุปพันธ์     กรรมการ 
นางสาวลัดดาวรรณ์  จันทร์พรหม    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร    กรรมการ 
นางมัลลิกา   ถิราวัตร     กรรมการ 
นางณิชาภัทร  ก๋องแก้ว     กรรมการ 
นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย    กรรมการ 
นายมงคล   ปัญญารัตน์    กรรมการ 
นายปณวรรต  เล้าค า     กรรมการ 
นายมน ู   กันทะวงค์    กรรมการ 
นางเสาวนีย์   พงษ์ปิณฑะดิษ    กรรมการ 
นายเชษฐา   ศุภการกิตติกุล    กรรมการ 
ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖     กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาคณะสีทุกคณะ      กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
นางสุกาญจน์ดา  สิงฆราช    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนฤมล  ดวงสร้อย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางชลธิชา   พิกุลวรชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจีราพร  เมืองมินทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายศรัณย์   มารศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายทัพไทย   ทะลือชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าท่ี ๑. วางแผนและก าหนดนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
 ๒. เป็นกรรมการวิเคราะห์ วิจัยและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนพัฒนาและ  
   ส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในด้านต่างๆ 
 ๓. ประเมินผลงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องทุกภาคเรียนและทุกสิ้นปีการศึกษา 
 

๒. งานกิจกรรมนักเรียน  
นางสาวศรีสุดา  ศิริ    หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
 

 ๒.๑ งานกิจกรรมสภานักเรียน 
นายกุลชาติ   ชัยมงคล    ประธานกรรมการ 
นายมนู   กันทะวงค์   กรรมการ 
นางเสาวนีย์   พงษ์ปิณฑะดิษ   กรรมการ 
นางสาวบานเย็น  ฤทธิไตรภพ   กรรมการ 
นางสาวฐิติวัลค์ุ  กัมพลาวลี   กรรมการ 
นายมงคล   ปัญญารัตน์   กรรมการ 
นายสุวัฒน์   บุญเคลือบ   กรรมการ 
นายเอนก   เป็งมูล    กรรมการ 
นายธีรัช   ลอมศรี    กรรมการ 
นายกวิน   นวลแก้ว    กรรมการ 
นายกุลวรรธน์  อินทะอุด   กรรมการ 
หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับ     กรรมการ 
หัวหน้าคณะสีทุกคณะสี     กรรมการ 
นางณัฐญา   กาลันสีมา   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกัลยารัตน์  ก้อนแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  วางแผนด าเนินงานในการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความ  
  เรียบร้อยตามแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
 

 ๒.๒  งานกิจกรรม To Be Number One    
 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ   ประธานกรรมการ 

 นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย   รองประธานกรรมการ 
 นายสิทธ์ิวิศรุฒ พยุหมนตร ี   กรรมการ 
 นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน   กรรมการ 
 นายณัฐพล  นันโท    กรรมการ 
 นางสาวนพมาศ ไชยชมภู   กรรมการ 
 นายเศวต   รัตนเจริญมิตร   กรรมการ 
 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา   กรรมการ 

 นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี วางแผนด าเนินงานในการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  To Be Number One ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วย 
 ความเรียบร้อย ตามแนวทางการจัดกิจกรรม  To Be Number One  
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 ๒.๓  งานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 นายมนู   กันทะวงศ์    ประธานกรรมการ 
 นางสาวบานเย็น  ฤทธิไตรภพ    กรรมการ 
 นายกุลชาติ   ชัยมงคล     กรรมการ 
 นางสาวมณีรัตน์  ธินะ     กรรมการ 
 นางสาวฐิติวัลค์ุ  กัมพลาวล ี    กรรมการ 

หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับ      กรรมการ 
หัวหน้าคณะสีทุกคณะสี      กรรมการ 

 นางสาวกัลยารัตน์  ก้อนแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี วางแผนด าเนินงานในการประสานงานนักเรียนและน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนให้เป็น ไป  
   ด้วยความเรียบร้อย   
 ๒.๔  งานกิจกรรมคณะสี 
 นางสาวศรสีุดา  ศิริ     ประธานกรรมการ 
 นายมงคล   ปญัญารัตน์    กรรมการ 
 นายปณวรรต  เล้าค า     กรรมการ 
 นายมนู   กันทะวงค์    กรรมการ 
 นางเสาวนีย์   พงษ์ปิณฑะดิษ    กรรมการ 
 นายเชษฐา   ศุภการกิตติกุล    กรรมการ 
 นางสาวสุภาสิณี  เสวันตุ่น     กรรมการ 
 นายเอนก   เป็งมูล     กรรมการ 
 นางสาวมณีรัตน์  ธินะ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี วางแผนและด าเนินงานกจิกรรมของคณะสี ติดต่อ ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 นางสาวนฤมล   ดวงสร้อย    ประธานกรรมการ 
 นายสาคร   ขัติยะ     กรรมการ 

นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร    กรรมการ 
นายทวี       ฤทธิเดช     กรรมการ 
นายโชคชัย     ใจแน่น     กรรมการ 
นายกิตติพงศ์     ยอดชุมภู    กรรมการ 
นางสาวนฤมล  ธนัญไชย    กรรมการ 
นางสุกาญจน์ดา     สิงฆราช     กรรมการ 
นางสาวศิริพร     จิตอารีย ์    กรรมการ 
นางยุพิน   ผันผาย     กรรมการ 
นายประวิทย ์  ฤทธิสิทธิเนตร    กรรมการ 
นางสุภารัตน์     คากิซาก ิ    กรรมการ 
นางสาวขวัญชนก   นันตาวิวัฒน์    กรรมการ 
นางสาวศศิธร  สุริยา     กรรมการ 
นายกุลชาติ   ชัยมงคล     กรรมการ 
นางสาวจริสุดา   ธรรมรังศี    กรรมการ 
นางธนิษกาญจน ์  กันทะวงศ์     กรรมการ 
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นางสาวลัดดาวรรณ์  จันทรพ์รหม   กรรมการ 
นายธนิต   วงค์ทอง    กรรมการ 
นายณัฐดนัย   อุดมธนพิพัฒน ์   กรรมการ 
นางสาวจินตรา   ร่มโพธ์ิ    กรรมการ 
นายภานุพันธ์ุ  ขันธะ    กรรมการ 
นางสาวอรทัย  ไชยพรม    กรรมการ 
หัวหน้าระดบัช้ันทุกระดับ     กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
นางเกศริน   ธรรมขันแข็ง   กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวปุญญิสา  อายุยืน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ๑.  จัดสรรหาคณะท างาน งานจริยธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากรองผูอ้ านวยการ ฝ่ายกจิการ 
 นักเรียน และเสนอการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการ 

๒.  รับผิดชอบวางแผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วิเคราะห์งาน /โครงการจัดสรรงบประมาณ  
  และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. เป็นกรรมการฝ่ายบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
๔. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ  

  บุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน 
๕. จัดกิจกรรมยกย่องให้ก าลังใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดี เพื่อสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่นักเรียน และ 

  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียน 
๖. จัดหาและรวบรวมเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมี  

  คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๗. สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรม การสาธิตและการประกวดมารยาทให้เป็นปัจจุบัน ของธรรม  

  เนียมปฏิบัติ 
๘. ประสานงาน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของทุกหน่วยงานในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  

  คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๙. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของงานจริยธรรมอย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน 

๑๐.   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๑.  สอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  

   หรือผู้อ านวยการ 
 

๓. กลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัย 
นายคณาวุฒิ   วรนุช   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัย 

 

๓.๑ งานส่งเสริมระเบียบวินัยประกอบด้วย 
นายคณาวุฒิ  วรนุช    ประธานกรรมการ 
นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ    กรรมการ 
นายเชษฐา   ศุภการกิตติกุล   กรรมการ 
นายวิชิต  สอาดล้วน   กรรมการ 
นายมนู  กันทะวงค์   กรรมการ 
นายทศพล  สุภาหาญ   กรรมการ 
นายศุภชาติ  พุงขาว    กรรมการ 
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นายสุรชัย  พฤกษาสกุล   กรรมการ 
นายจักรพันธ์   นพรัตน์ศิวกุล   กรรมการ 
นางสาวมาติกา  กันต์กวี    กรรมการ 
นายอาณัตพงษ ์  แก้วทา    กรรมการ 
นางวิราพร   มาสกลาง   กรรมการ 
นางสาวเปี่ยมสุข  ชูตระกูล    กรรมการ 
นางมนฤด ี   ธรรมสอน   กรรมการ 
นางพรทิพย์   ณ เชียงใหม่   กรรมการ 
นางปรารถนา  จีนาใหม่    กรรมการ 
นางบุปผา   ธนะชัยขันธ์   กรรมการ 
นายธนวัฒน์   พันธ์วิชัย   กรรมการ 
นางสาวสุภาสินี  เสวันตุ่น    กรรมการ 
นางสาวภัทราวรรณ  ไชยมงคล   กรรมการ 
นางสาวธีรฎา  ไชยเดช    กรรมการ 
นายกุลวรรธน์  อินทะอุด   กรรมการ 
นายกวิน   นวลแก้ว    กรรมการ 
นายวรกิจ   สัตยวงค์    กรรมการ 
นายวัชรพงษ์   ธนันศรี    กรรมการ 
หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับ     กรรมการ 
หัวหน้าคณะสีทุกคณะ      กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
นางสาวแคทลียา  สมแปง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ๑. วางแผนจัดระเบียบวินัยและวางแนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน 
 ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

๓. สืบสวน สอบสวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 
๔. ติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
๕. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ครูที่ปรึกษา ในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน 
๖. รวบรวมสถิติ ข้อมูล ด้านความประพฤติของนักเรียน 
๗. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 

๓.2 งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน   ประธานกรรมการ 

 นายสิทธ์ิวิศรุฒ  พยุหมนตรี   กรรมการ 
 นายวิชิต   สอาดล้วน   กรรมการ 
 นายณัฐดนัย   อุดมธนพิพัฒน์   กรรมการ 
 นางกรรณิกา   เกตุบุญเรือง   กรรมการ 
 นางสาวแคทลียา  สมแปง    กรรมการ 
 นางสาวธีรฎา  ไชยเดช    กรรมการ 
 นางสาวเกศินี    เทพทอง    กรรมการ 

นางสาวจริณญา  นามวงค์    กรรมการ 
 หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับช้ัน     กรรมการ 
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 นายศรัณย์   มารศรี    กรรมการ 
 นายทัพไทย   ทะลือชัย   กรรมการ 
 นายจักรพันธ์   นพรัตน์ศิวกุล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   ๑. วางแผนและด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา  
 ๒. ประสานงานการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว โคร งการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
   และอบายมุข โครงการต ารวจประสานโรงเรียน ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน เป็นต้น  
 ๓. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้สิ่งเสพติด เช่น ประกวดเรียงความ ประกวดค าขวัญ 
 ๔. เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดแก่นักเรียน 
 ๕. จัดการแข่งขันดนตรี ระหว่างช้ันเรียน หรือหมู่คณะ 
 ๖. จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด. 
 ๗. ตรวจหาสารเสพติด เดือนละ ๑ ครั้ง (ตรวจปัสสาวะ) 
 ๘. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ในแต่ละปีการศึกษา 

๓.3  งานจราจรและรักษาความปลอดภัยและงานสารวัตรนักเรียน 
นายทวี   ฤทธิเดช    ประธานกรรมการ 
นายวรกิจ   สัตยวงค์    กรรมการ 
นายวัชรพงษ์   ธนันศรี    กรรมการ 
นายศรัณย์   มารศรี    กรรมการ 
นายทัพไทย   ทะลือชัย   กรรมการ 
สารวัตรนักเรียน      กรรมการ 
นายวิชิต   สอาดล้วน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   ๑. ก าหนดขอบข่ายงานงบประมาณ 
๒. วางแผนพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัย และขอความร่วมมือกวดขัยให้บุคลากรทุกฝ่ายมี 

   ส่วนร่วมรับผิดชอบ 
 3. ตรวจความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในโรงเรียน (กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รีบแก้ไข และรายงาน   
   ในโรงเรียนโดยด่วน) 

4. วิเคราะห์สภาพปัญหางาน หาแนวทางแก้ไข 
5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความเรียบร้อย และรายงานผลการด าเนินงาน 
6. ก ากับ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง ยามรักษาการณ์ ให้มีความรั บผิดชอบและ 

   ตรงต่อเวลา 
7. ตรวจตรา การเข้า – ออก บริเวณโรงเรียน ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาต 
8. ติดต่อสอบถามที่ป้อมยาม แจ้งช่ือผู้มาติดต่อ 
9. แสดงบัตรประจ าตัว 

10. บันทึกหมายเลขทะเบียนรถ (รถจักรยานยนต์ และรถยนต์) 
11. กรณีบุคคลภายนอกเข้ามาให้บันทึกช่ือลงในสมุดไว้เป็นหลักฐาน 
12. รถยนต์ที่ผ่านเข้าออก จะต้องมีบัตรอนุญาตเข้า – ออก โรงเรียนเท่านั้น 
13. กวดขัน และห้ามนักเรียนขับข่ีรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ภายในบริเวณโรงเรียน (ในเวลาราชการ) 
๑๔. ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผล 
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๔. กลุม่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นางสาวมาติกา  กันต์กวี  หัวหน้ากลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

๔.๑ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นางสาวมาติกา  กันต์กวี    ประธานกรรมการ 
นางฐปกร   วิลาพรรณ   กรรมการ 
นางนัทริน   ไชยพูน    กรรมการ 
นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์   กรรมการ 
นายวิรัชชัย   จันต๊ะวงค์   กรรมการ 
นางณัชชา   อินทร    กรรมการ  
นางภีมณัฏฐรฎาร์  อุชัยวงษ์    กรรมการ 
นางสาวณิชานันท์  ณ ทุ่งฝาย   กรรมการ 
นางปนัดดา   อุปพันธ์    กรรมการ 
นางสาวลัดดาวรรณ์  จันทร์พรหม   กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร   กรรมการ 
นางมัลลิกา   ถิราวัตร    กรรมการ 
นางณิชาภัทร  ก๋องแก้ว    กรรมการ 
นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย   กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
นางกัญญณัช  จิวหานัง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ๑.  เป็นกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน  
 2.  เป็นที่ปรึกษาให้หัวหน้าระดับ ในเรื่องการวางแผน ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

3.  ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหัวหน้าระดับช้ัน และครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานปกครอง การดูแล   
ช่วยเหลือนักเรียน 

  4.   ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยเหลือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไข  
     พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

5.   ก าหนดกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในตัวนักเรียน 
6.   ร่วมวางแผน ด าเนินงาน ก าหนดขอบข่ายงานของงานกิจการนักเรียน ตามนโยบายของโรงเรียน 
7.   ร่วมวางแผนการน าระบบ ICT มาใช้ในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  8.  บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
  9.  ควบคุม ดูแล นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าระดับช้ัน  
    ครูที่ปรึกษา และนักเรียน 
  10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนตามศักยภาพ และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  11.  จัดอบรมให้ความรู้ ทักษะรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอื้อต่อการ  
    พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  12.  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

๔.๒ งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
นางสุกาญจน์ดา  สิงฆราช    ประธานกรรมการ 
นางณัชชา   อินทร    กรรมการ 
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นางสาวณิชานันท์  ณ ทุ่งฝาย   กรรมการ 
นางสาวปุญญิสา  อายุยืน    กรรมการ 
หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับ     กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
นางชลธิชา   พิกุลวรชัย   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจีราพร  เมืองมินทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ๑.  ด าเนินการจัดประชุมผูป้กครองนักเรียนทุกระดับช้ัน ในต้นปีการศึกษาเพื่อด าเนินการเลือกตั้ง 
      คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับช้ัน และระดับโรงเรียน 

 ๒.  ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองกับโรงเรียน 
 ๓.  เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับเพื่อแจ้งเรื่องจากทางโรงเรียนและ 

    รับทราบวาระการประชุมของเครือข่าย 
   ๔.  ประสานงาน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมของเครือข่าย 
  ๕.  ประสานงาน รวบรวมผลการด าเนินงานกับเครือข่ายในแต่ละระดับ 

 ๖.  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละปีการศึกษา 
 

 ๔.๓ งานสมาคมผู้ปกครองและครู  ประกอบด้วย  
นางสาวศรสีุดา  ศิริ    ประธานกรรมการ 
นายวรมงคล  ภาพพริ้ง   กรรมการ 
นางสาวนฤมล  ดวงสร้อย   กรรมการ 
นางสุกญัญา   เหมอืงสอง   กรรมการ 
นางสาวศิริพร  จิตอารีย ์   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี  ๑. ดูแลรับผิดชอบอาคารส านักงานที่ตั้ง สมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย 
  ๒. ประสานงานกับสมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัยในการจัดการประชุมตามวาระ ตลอดจนการจัด  
     กิจกรรมของสมาคม 
 ๓. ด าเนนิการด้านธุรการ การพัสดุ ของสมาคมให้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน 
  ๔. อ านวยความสะดวกในการต้อนรับและการบริการแก่ผู้มาติดต่อประสานงานกับสมาคมปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  
     ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. กลุม่งานส านักงาน 
  นางสุกาญจน์ดา  สิงฆราช    หัวหน้ากลุ่มงานส านักงาน 
 

๕.๑ งานธุรการ  ประกอบด้วย 
 นางสุกาญจน์ดา  สิงฆราช    ประธานกรรมการ 
 นางชลธิชา   พิกุลวรชัย   กรรมการ 
 นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน   กรรมการ 
 นางสาวปุญญิสา  อายุยืน    กรรมการ 
 นางสาวแคทลียา  สมแปง    กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวจีราพร  เมืองมินทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายศรัณย์   มารศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายทัพไทย   ทะลือชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๕.2  งานการเงินและพัสด ุ ประกอบด้วย 
นางชลธิชา   พิกุลวรชัย   ประธานกรรมการ 
นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน   กรรมการ 
นางสาวแคทลียา  สมแปง    กรรมการ 
นางสาวปุญญิสา  อายุยืน    กรรมการและเลขานุการ 

๕.3  งานแผนงานและสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
นางชลธิชา   พิกุลวรชัย   ประธานกรรมการ 
นางสาวจีราพร  เมืองมินทร์   กรรมการ 
นางสาวแคทลียา  สมแปง    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี  ๑. ด าเนินการด้านงานธุรการ รายงานรับ - ส่งหนังสือราชการ ตลอดจนการจัดเก็บหนังสือ เอกสาร 
   ทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
 ๒. ควบคุม ดูแล ประสานงานการเบิกจ่ายเงิน 
 3. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 5. จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ โดยแยกเป็นประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
 6. จัดเก็บวัสดุให้เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่และปลอดภัย 
 7. ควบคุมดูแลการใช้และบ ารุงรักษาพัสดุ 
 8. ส ารวจพัสดุประจ าปี รายงานตามระเบียบการพัสดุ 
 9. ประสานงานหัวหน้างานในการจัดท าปฏิทินหน้าที่ของฝ่ายกิจการนักเรียน 

 10. ร่วมงานแผนและประสานงานกับหัวหน้างานในการตั้งงบประมาณ จัดสรรงบประมาณของงานแต่ละงาน    
      ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
๑๑. ติดตามและประสานงานฝ่ายแผนงานโรงเรียน  ในการจัดบุคลากรของฝ่ายกิจการนักเรียนในการเข้ารับการ  
  อบรม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงาน พร้อมทั้งรายงานการอบรม 

 ๑๒. ประสานงานกับหัวหน้างานและบุคลากรในการจัดท าสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๑๓.  ประสานงานในการดูแล ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ๑๔. ร่วมประเมินผลงานการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงาน เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค 
   ที่เกิดข้ึน และจะได้ร่วมวางแผนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
  ๑๕. ประสานงานในการก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพ การประเมินร่วมกับฝ่ายแผนงานของ  
   โรงเรียน 
๔. ฝุายอ านวยการ 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษาการด าเนินงานฝุายอ านวยการ 

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์    ประธานกรรมการ 
นายธนัฏฐ์ แสนแปง    กรรมการ 
นายสมบัติ ค าบุญสูง    กรรมการ 
นายธนพล กมลหัตถ์    กรรมการ 
นายนิกร ทวีเดช    กรรมการ 
นางผกาพรรณ พรหมมานุวัติ    กรรมการ 
นายโชคชัย ใจแน่น    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงานฝุายอ านวยการ 
นายธนัฏฐ์ แสนแปง    ประธานกรรมการ 
นายโชคชัย ใจแน่น    กรรมการ   
นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร    กรรมการ 
นางอ าพรรณ ใจแน่น    กรรมการ 
นางสาวศิริพร จิตอารีย์    กรรมการ 
นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์    กรรมการ 
นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์    กรรมการ 
นางทิพวัลย์ วิริยะ     กรรมการ 
นางจันทิมา วงศ์ทิพย ์    กรรมการและเลขานุการ 
นายโชคชัย ใจแน่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางยุพิน ผันผาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๓. กลุ่มงานส านักงานฝุายอ านวยการ 
 นายโชคชัย ใจแนน่    หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานฝ่ายอ านวยการ 

 

๓.๑  งานสารบรรณ 
นางอ าพรรณ ใจแน่น    ประธานกรรมการ 
นางดรุณี กันธมาลา    กรรมการ 
นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ    กรรมการ 
นางสาวกมลเนตร วงค์วรรณ์    กรรมการ 
นางสาววิจิตตรี ภักด ี     กรรมการและเลขานุการ 
นางสายทอง พัฒนาพงศ์ทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าท่ี ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการปฏิทินปฏิบัติงานงานสารบรรณ 
๒. บริหารงานสารบรรณ ได้แก่ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร และหนังสือราชการตลอดจนการเก็บรักษาเอกสาร

เป็นระบบ หมวดหมู่ 
๓. บริหารงานสารบรรณให้บรรลุตามนโยบายของโรงเรียนและเป้าหมายของงาน 
๔. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอและอยู่ ในสภาพที่ดี  

  เพื่ออ านวยความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. เสนอความคิดเห็นในหนังสือราชการจัดแยกแฟ้มตามชนิดของเรื่องแล้วน าเสนอรองผู้อ านวยการฝ่าย   

อ านวยการและผู้อ านวยการตามล าดับ 
 ๖. ร่าง โต้ตอบและจัดพิมพ์หนังสือราชการ ค าสั่งของโรงเรียน 
 ๗. จัดเก็บหนังสือราชการ ที่ด าเนินการแล้วทุกประเภท ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน  
 ๘. ด าเนินการท าลายหนังสือราชการ 
 ๙. สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน/ภาคเรียน/ประจ าปี 
 ๑๐. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

 ๑๑. ประชุม ปรึกษาหารอื ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรบัปรุงงานสารบรรณ   
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๒ งานแผนงานและสารสนเทศฝุายอ านวยการ 
นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร    ประธานกรรมการ 
นางทิพวัลย์ วิริยะ     กรรมการ 
นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง    กรรมการและเลขานุการ 



ห น้ า  | ๓๙ 

มีหน้าท่ี ๑. รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ 
 ๒. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. กลุ่มงานบุคลากร 
 นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร    หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร 
 

 ๔.๑ งานบุคลากร 
นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร    ประธานกรรมการ 
นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง    กรรมการ 
นายมานพ พิชยศ    กรรมการ 
นายพรเทพ สล่าเพชร    กรรมการ 
นางสาวอรุณี พุทธกาล    กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน งานบุคลากร 
 ๒. จัดท าข้อมูลอัตราก าลัง ประวัติข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า 
 ๓. จัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
 ๔. การย้าย 
 ๕. การส่งข้าราชการครูไปรับต าแหน่งใหม่ 
 ๖. รับรายงานตัวเมื่อข้าราชการครูมารับต าแหน่งที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 ๗. การขอเพิ่มวุฒิ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า 
 ๘. การลาศึกษาต่อภาคปกติ และภาคพิเศษ ภายในประเทศ 
 ๙. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ๑๐. การเตรียมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างานและขอเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 ๑๑. การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๑๒. เตรียมเอกสารส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
 ๑๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  

- การท าสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
- การท าประกันสังคม   
- สวัสดิการของลูกจ้างช่ัวคราว 

๑๔. จัดท าวาระการประชุม รายงานการประชุม เตรียมเอกสาร และจดบันทึกการประชุม 
๑๕. สรุป ค าสั่งโครงสร้างโรงเรียน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร  
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

๔.๒ งานระบบข้อมูลบุคลากร 

นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร    ประธานกรรมการ 
นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง    กรรมการ 
นายมานพ  พิชยศ     กรรมการ 
นายพรเทพ สล่าเพชร    กรรมการ 
นางรัตนา  นุสุริยา     กรรมการ 
นางสาวอรุณี พุทธกาล    กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ๑. จัดท าระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 ๒. การลาของข้าราชการ รายงานวันลาประจ าปีงบประมาณ 
 ๓. สรุป ค าสั่งโครงสร้างโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. กลุ่มงานบริหารการเงิน 
 นางจันทิมา วงศ์ทิพย ์    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน 

 

๕.๑ งานการเงิน 
 นางจันทิมา วงศ์ทิพย ์    หัวหน้างานการเงิน 
 

๕.๑.๑ คณะกรรมการปฏิบัติงานการเงิน 
นางจันทิมา  วงศ์ทิพย ์    ประธานกรรมการ   
นางสาวศิริพร  จิตอารีย์     กรรมการ  
นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี    กรรมการ 
นางสาวสาวิตรี  อายุวรรรณา    กรรมการ    
นางสาวสุพรรษา  ชนันชนะ    กรรมการ 
นางสาวเรณุกา กันทะเนตร    กรรมการ 
นางยุพิน  ผันผาย     กรรมการและเลขานุการ 
นางทิพวัลย ์  วิริยะ     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  นางจันทมิา วงศ์ทิพย ์ รับเงินรายไดส้ถานศึกษา เงินสวัสดิการ 
    ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและเงินพสวท. 

 นางสาวจริสุดา ธรรมรังศี รับเงินรายไดส้ถานศึกษา เงินสวัสดิการ 
    ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและเงินพสวท. 

 นางสาวศิริพร จิตอารีย์  เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
 นางทิพวัลย์ วิริยะ  เบิก-จ่ายเงิน งบประมาณในระบบ GFMIS 

    เงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา 
 นางสาวสาวิตรี อายุวรรณา เบิก-จ่ายเงิน งบประมาณในระบบ GFMIS 

    เงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา 
 นางยุพิน  ผันผาย  จัดท าบัญชีระบบ GFMIS และ กบข. 
 นางสาวเรณุกา กันทะเนตร รับเงินรายไดส้ถานศึกษา และเอกสารทางการเงิน 
 นางสาวสุพรรษา ชนันชนะ จัดท าบญัชีรายรบั-จ่าย ทุกประเภท 

 

๕.๑.๒ งานตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ประจ าวัน 
นางจันทิมา วงศ์ทิพย ์    หัวหน้างานตรวจสอบ 
นางยุพิน  ผันผาย     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

มีหน้าท่ี   ๑. ตรวจสอบการรับเงิน 
๑.๑ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกเล่มที่อยู่ ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงิน ที่น าไปใช้ในการ 

 ออกหลักฐานรับเงิน 
๑.๒ ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน ให้ตรงกับเงินสดที่รับในแต่ละวัน 
๑.๓ ตรวจสอบรายการรับเงินที่บันทึกในสมุดเงินสด 
๑.๔ ลงลายมือช่ือก ากับหลังจากตรวจใบเสร็จรับเงินแต่ละเล่ม 
๑.๕ ตรวจสอบการรับเงินงบประมารจากส่วนราชการผู้เบิก ได้แก่ 

- ตรวจสอบใบเบิกเงิน 
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- ตรวจสอบสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ 
- ตรวจสอบการบันทึกการรับเงินในสมุดเงินสด 

๒. ตรวจสอบการจ่ายเงิน 
๒.๑ ตรวจสอบการจ่ายเงินแต่ละรายการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง หรื อมติ 

  คณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
๒.๒ ตรวจสอบการจ่ายเงินงบประมาณ ให้ถูกต้องตามหลักฐานการเบิกจ่าย 
๒.๓ ตรวจสอบการบันทึกการจ่ายเงินในสมุดเงินสด ให้ถูกต้องกับหลักฐานการจ่าย 
๒.๔ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานคงเหลือประจ าวันตลอดจน 

หลักฐานแทนตัวเงิน เงินฝากธนาคาร เงินยืมทดลองจ่าย ทะเบียนเงินฝากธนาคารแต่ละบัญชีเงินฝาก 
๓. หากพบปัญหาให้แจ้งผู้ปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมแจ้งผู้บริหารทราบ 
๔. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๑.๓ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
นางยุพิน  ผันผาย     ประธานกรรมการ 
นางมัลลิกา  ถิราวัตร     กรรมการ  
นางสาวศิริพร จิตอารีย์     กรรมการ 

มีหน้าท่ี ๑. รับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบจ านวนเงิน เอกสารแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือ 
   ประจ าวัน จัดระบบเก็บเงินให้ถูกต้องและปลอดภัย  

๕.๑.๔ คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่าย  
 นางมัลลิกา  ถิราวัตร     ประธานกรรมการ 
 นางสาวสาวิตรี อายุวรรณา    กรรมการ 

 นางสาวจิรสุดา ธรรมรังศี    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าท่ี  ๑. ตรวจสอบการรับ-จ่าย ตัวเงินหรือหลักฐานแทนตัวเงินทุกประเภท แล้วลงบันทึกตาม แบบฟอร์มที่ทาง 
      ราชการก าหนด 
  ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่าย จัดซื้อ-จัดจ้าง งานพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุถาวร 

  ๓. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๒ งานธนาคารโรงเรียน 
นายสุรกานต์ ชุ่มวารี     ประธานกรรมการ   
นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัตงิาน งานธนาคารโรงเรียน 
๒. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานและเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนคณะกรรมการด าเนินกิจการงานธนาคาร 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ 

 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 

  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

๕.๓  งานสวัสดิการเงินกู้   

นางจันทมิา  วงศ์ทิพย ์    ประธานกรรมการ 
นางยุพิน  ผันผาย     กรรมการ 
นางทิพวัลย์  วิริยะ     กรรมการ 
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นางสาวศิริพร จิตอารีย ์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ๑. ให้บริการสวัสดิการเงินกู้แก่บุคลากรในโรงเรียน   ตลอดจนจัดท าบัญชีรับ - จ่าย เงินสวัสดิการและ   
   รายงานการด าเนินงานต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖. กลุ่มงานพัสดุ 
นายโชคชัย  ใจแน่น     หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 

 

๖.๑ งานพัสดุ     ประกอบด้วย 
นายโชคชัย  ใจแน่น     หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางสาวจินตรา ร่มโพธ์ิ     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นายวรฤทธ์ิ  อุดพรม     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นายภาณุพันธ์ุ  ขันธะ     เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  นางสาวทัศนีย์ ชัยวงศ์     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางธนพร  วิเศษคุณ    เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางสาวอรพรรณ แก้วป้อม    เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางสาวเกตุสุดา ดวงจันทร์    เจ้าหน้าที่จ าหน่ายน้ าด่ืม YRC 

มีหน้าท่ี  ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน งานพัสดุ 
 ๒. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและให้บรรลุตามนโยบายของ  
    โรงเรียนและเป้าหมายของงาน 

- ตรวจสอบรายงาน ขออนุมัติซื้อ/ขออนุมัติจ้างของกลุ่มสาระ/ฝ่าย/งาน 
- จัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินอุดหนุน เงินต่างๆ ของโรงเรียน 
- จัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณต่างๆ และงานสัญญาต่างๆ ในงานพัสดุ 
- ตรวจสอบพัสดุและรายงานประจ าปี 
- จ าหน่ายครุภัณฑ์ และวัสดุถาวรประจ าปี 
- จัดท าแบบฟอร์มขอใช้วัสดุ เพื่อให้บริการในการท างาน 
- จัดเตรียมหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 

๓. ด าเนินการจ าหน่ายน้ าด่ืม YRC 
๔. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.๒ งานยานพาหนะ 
 นายโชคชัย  ใจแน่น     ประธานกรรมการ 
  นายสวัสดิ์  คะณีวัน     กรรมการ 
  นายธีระพงศ์ หล้ากาศ     กรรมการ 
  นายทศลักษณ์ ไชยพาณิช    กรรมการ 
 นายวิเชียร  คุณหลวง     กรรมการ 
  นางสาวอรพรรณ แก้วป้อม     กรรมการ 
  นางสาวทัศนีย์ ชัยวงศ์     กรรมการและเลขานุการ 
  นางธนพร   วิเศษคุณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ 

 ๒. ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษายานพาหนะของโรงเรียนและให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
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 ๓. จัดบริการการใช้พาหนะส าหรับบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗.  กลุ่มงานระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี 
  นายอนุสิทธ์ิ  ปิตุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี 

 

๗.๑ งานระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี 
นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์    ประธานกรรมการ 
นายวิเชียร  มหาพรหม    รองประธานกรรมการ 
นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์    กรรมการ 
นายปณวรรต เล้าค า     กรรมการ 
นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ    กรรมการ 
นายนภดล   ขอดค า     กรรมการ 
นายบรรจง  ค าวังสืบ     กรรมการ 
นางสาวหทัยรัตน์    ศรีวิโรจน์    กรรมการและเลขานุการ 
นางนัทริน  ไชยพูน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 ๒. ด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่ อใช้ในการบริหารจัดการและการ 
     จัดการเรียนการสอน 
 ๓. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗.๒ งานระบบเว็บไซต์โรงเรียน 
นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์    ประธานกรรมการ 
นายวิเชียร  มหาพรหม    กรรมการ 
นางนัทริน  ไชยพูน     กรรมการ 
นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์    กรรมการ 
นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์    กรรมการ 
นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง    กรรมการ 
นายนพดล  ขอดค า     กรรมการ 
นายบรรจง  ค าวังสืบ     กรรมการ 
นายปณวรรต เล้าค า     กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน งานระบบเว็บไซต์โรงเรียน    
 ๒. ด าเนินการพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕. ฝุายนโยบายและแผน  
คณะกรรมการที่ปรึกษาการด าเนินงานฝ่ายนโยบายและแผน 

  นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์   ประธานกรรมการ 
นายธนัฏฐ์  แสนแปง   กรรมการ 
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นายสมบัต ิ  ค าบุญสงู   กรรมการ 
นายธนพล  กมลหัตถ์   กรรมการ 
นายนิกร  ทวีเดช    กรรมการ 
นางผกาพรรณ  พรหมมานุวัต ิ   กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
นางผกาพรรณ    พรหมมานุวัต ิ   ประธานกรรมการ 
นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน ์   กรรมการ 
นางสาวจินตนา  ธิปัน    กรรมการ 

   นางศิริพรรณ   อุ้ยฟูใจ      กรรมการ 
   นายธีรวัฒน์   บุญทวี      กรรมการและเลขานุการ    
 

๕.๑  กลุ่มงานแผนงาน 
 ๕.๑.๑  งานแผนงานของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
  นางผกาพรรณ    พรหมมานุวัต ิ   ประธานกรรมการ 
  นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์   กรรมการ 
  นางจารุวรรณ  ศริจันทร ์   กรรมการ 
  นางขนิษฐา  คมข า    กรรมการ 
  นายสุรกานต์  ชุ่มวารี    กรรมการ 
  นางสาวสุภาสิน ี  เสวันตุ่น    กรรมการ 
  นายพัทธยากร  บุสสยา    กรรมการ 
  นางสาวประภัสสร แบ่งทิศ    กรรมการ 
  นางจิรนันท ์  ตาอ้าย    กรรมการ 

 นายธีรวัฒน์  บุญทวี    กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี ๑. ประสานงาน รวบรวมข้อมลู สถิติของฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ เพือ่จัดท าแผนปฏิบัตงิาน   
               ประจ าปี  

  ๒. ดูแลการใช้และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  
 ๓. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 ๔. วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
               ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลการควบคุมภายใน 

 

๕.๑.๒ งานแผนงานของฝุาย/งาน/กลุ่มสาระฯ  ประกอบด้วย 
  นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬหพ์ร   ฝ่ายอ านวยการ 
  นางอภิณห์ภัศ  ก๋าอิน    ฝ่ายจัดการศึกษา 

นางพิกุล  บ าเรอจิตต์   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวชลธิชา  พิกุลวรชัย   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
นายธีรวัฒน์  บุญทวี    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์  

  นายเทวิน  มูลวรรณ์   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์
  นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ ์   กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
  นางสาวจินตรา  ร่มโพธ์ิ    กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
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  นายทศพล  สุภาหาญ   กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
  นางสุรีย ์  รัตนธรรม   กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ก 
  นางสาวพัชรินทร ์ อู่ทอง    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ข 
  นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ   กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
  นางสาววิจิตตร ี  ภักดี    กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
  นายวิชิต   สอาดล้วน   กลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หน้าท่ี ๑. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานปงีบประมาณที่ผ่านมา 
 ๒. จัดท ากิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ๓. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ๔. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

๕.๒  กลุ่มงานสารสนเทศ  
 ๕.๒.๑  งานสารสนเทศของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน ์   ประธานกรรมการ 
 นายปณวรรต เล้าค า    กรรมการ 
 นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ   กรรมการ 
 นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์   กรรมการ 
 นาง ณ ชนก ปาล ี    กรรมการ 

  นางสาวอัญภัทร    บุตรพรหม   กรรมการ 
  นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน์   กรรมการ 
  นางจิรนันท ์ ตาอ้าย    กรรมการ 
  นางสาวประภัสสร แบ่งทิศ   กรรมการ 
  นางนัทริน ไชยพูน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดระบบ  
  ฐานข้อมูล สารสนเทศ  
          ๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล น าเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ 
 บริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๕.๒.๒  งานสารสนเทศของฝุาย/งาน/กลุ่มสาระฯ  ประกอบด้วย 
  นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬหพ์ร   ฝ่ายอ านวยการ 

นางอภิณห์พร  มานิ่ม    ฝ่ายจัดการศึกษา 
นางพิกุล  บ าเรอจิตต์   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวชลธิชา  พิกุลวรชัย   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
นางบุปผา  ธนะชัยขันธ์   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์
นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์  
นางณัฐญา  กาลันสมีา   กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
นางสุภารัตน์  คากิซาก ิ   กลุ่มสาระฯสังคมฯ 
นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน   กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
นางพรทพิย์   ณ เชียงใหม ่   กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ก 
นางสาวบานเย็น  ฤทธิไตรภพ   กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ข 
นายณัฐพล  นันโท    กลุ่มสาระฯศิลปะ 
นายปณวรรต  เล้าค า    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/คอมพิวเตอร์ 
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นายณัฐเศรษฐ์  ภิรมณ ์   เกษตรกรรม 
นางสาววิจิตตรี  ภักด ี   คหกรรม 
นางดรุณี  กันธมาลา  ธุรกิจ 
นายวิชิต   สอาดล้วน  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์  งานพสวท. 
นางสาวแคทลียา  สมแปง   งานพสวท.สมทบ 
นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน ์  งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
นายมงคล  ปัญญารัตน์  งานห้องเรียน Smart YRC 
นางสาวมณีรัตน์  ธินะ   งาน STEMEducation 

มีหน้าที่    รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของฝ่าย/งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือจัดท ารูปเล่มรายงานสารสนเทศ และบันทึก 
    ข้อมูลในระบบ E - Office ของโรงเรียน 
 
๕.๓  กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๕.๓.๑ งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   ประกอบด้วย  
 นางศิริพรรณ   อุ้ยฟูใจ   ประธานกรรมการ 
 นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์  กรรมการ 
 นางกิ่งดาว จองปุ๊ก   กรรมการ 
 นายวิรัชชัย   จนัต๊ะวงศ์  กรรมการ 
 นางนิตยา   ศรีสุวรรณ์  กรรมการ 
 นางสาวรุ่งทิวา  บุญมาโตน  กรรมการ 
 นางสาวจริณญา  นามวงค์   กรรมการ 
 นางสาวประภัสสร  แบ่งทิศ   กรรมการ 
 นางจิรนันท์   ตาอ้าย   กรรมการ 
 นางอรวรรณ   คงบรรทัด    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ตรวจสอบทบทวนข้อก าหนด แผนกลยุทธ์ แนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือวางแผนก าหนดแนวทางการประเมิน 
 คุณภาพ  
 ๒. ปรับปรุงพัฒนาและประเมินเพ่ือตรวจสอบทบทวน ออกแบบเครื่องการประเมิน จัดท าเอกสารคู่มือ  
 การประเมิน ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจหลักการประเมินและแนวปฏิบัติ  
 ๓. ก าหนดตารางการประเมินเพ่ือตรวจสอบทบทวน ด าเนินการประเมินเพ่ือตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์  
 แปลผลข้อมูลสรุปรายงานผลความก้าวหน้าและสภาพความส าเร็จตามสภาพจริงแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

๕.๓.๒  งานประกันคุณภาพการศึกษาของฝุาย/งาน/กลุ่มสาระฯ  ประกอบด้วย 
 นางสาวจิตรัตน์ดา  ผดุงวิรุฬห์พร  ฝ่ายอ านวยการ 

นางวัชราพร   ฉลาด   ฝ่ายจัดการศึกษา 
นางพรทิพย์   ณ เชียงใหม่  ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ก 
นางสาวชลธิชา  พิกุลวรชัย ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 
มีหน้าที่   ๑.  สรุปรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระฯ ส่งฝ่ายนโยบายและแผน 
  ๒.  ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มสาระฯ และการรายงาน 
 ผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของกลุ่มสาระฯ ส่งฝ่ายนโยบายและแผน 
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  ๓.เก็บรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มสาระฯ ส่งคณะกรรมการ 
 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน 
 

 ๕.๔  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร   
๕.๔.๑  งานพัฒนาบุคลากร     คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  นางสาวจินตนา   ธิปัน   ประธานกรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระ  กรรมการ 
  นางไพริน  นันทะเสน   กรรมการ 
  นางมัลลิกา  ถิราวัตร   กรรมการ 
  นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทรพ์รหม  กรรมการ 
  นายสุวัฒน ์  บุญเคลือบ  กรรมการ 
  นางวิรัชนี  มาตันทัง  กรรมการ 
  นางจิรนันท ์  ตาอ้าย   กรรมการ 
  นางสาวประภัสสร แบ่งทิศ   กรรมการ 
  นางนันทนัช  นันทพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวมณีรัตน์ ธินะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ประสานผู้ด ารงต าแหนง่ ครู ในการประเมินผลงาน จากการปฏิบัตหิน้าที่ ในภาคเรียนที่ ๑ เพือ่ให้ ค าปรกึษา   

    และแนะน า เพื่อพัฒนางานในภาคเรียนที่ ๒ 
๒. ตรวจสอบและกลั่นกรองผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ ในภาคเรียนที่ ๒ เพือ่ให้ครู  
    ประเมินภาพรวมทัง้ปี (๓ ด้าน ๑๓ ตัวบ่งช้ีวัด)ทั้งนี้ครสูามารถน าผลการประเมินไปขอมีวิทยฐานะหรอืเลื่อน 
    วิทยฐานะได้หรือประเมินเพือ่คงวิทยฐานะ 
๓. ตรวจสอบและประมวลผลการประเมินให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด  
๔. นิเทศ ติดตาม สรุปผลการด าเนินงานการพฒันาครูรปูแบบครบวงจร(คูปอง) /การท า ID Plan 
๕. นิเทศ ติดตามการด าเนินการบันทึก Logbookของครูใหเ้ป็นปัจจุบัน สม่ าเสมอ และรายงานตามล าดับ 
๖. นิเทศ ติดตามและ ให้ข้อเสนอแนะ ด าเนินการสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ(PLC :  Professional  
    Learning Community)และสรุปรายงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ๗. ประสานการจัดท าข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ของ  
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๘. ประสานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์เพื่อร่วมกันวางแผนการ  
    พัฒนาตนเองตามเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ/มีวิทยฐานะ 
๙. สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้งปี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และรายงานตามล าดับ 

๑๐. น าผลการประเมินมาประกอบการพจิารณาความดีความชอบ 
๑๑. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๑2. วางแผนด าเนินการ จัดการอบรม ประชุมสมัมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
13. ประสานและวางแผนการด าเนินงานในการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC  
       AWARDSและรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDSประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกและด าเนินงาน 
      ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประกวด/ น าเสนอผลงานรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับ    
      ท้องถ่ิน และระดับประเทศและด าเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู  เช่น คนดีศรีแผ่นดิน คนดีศรี 
      เชียงใหม่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูดีไม่มีอบายมุข 
      รางวัลครูดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น 
1๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
1๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๕.๔.2. งานศึกษาดูงาน   คณะกรรมการประกอบด้วย 
  นางนันทนัช  นันทพงษ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวศรสีุดา  ศิริ   กรรมการ 
นางรมมาดี  พรวนหาญ  กรรมการ 
นางเข่ือนทอง    มูลวรรณ์  กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร ์ อู่ทอง   กรรมการ 
นางจิรนันท ์  ตาอ้าย   กรรมการ 

  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
นางจันทมิา  วงศ์ทิพย์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมณีรัตน์  ธินะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ประสานการด าเนินงานจัดเตรียมการในการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. วางแผนการด าเนินงานในการประสานหน่วยงาน สถาบัน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ 
    ต่างๆ  เพื่อน าข้อมูลมาด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
๓. นิเทศ ติดตาม และสรุปผลรายงานผลการด าเนินงานตามล าดับ 
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๖. ฝุายบริหารท่ัวไป 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

 นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์  ประธานกรรมการ 
 นายธนัฏฐ์  แสนแปง  กรรมการ 

นายสมบัติ  ค าบุญสูง  กรรมการ 
นายนิกร  ทวีเดช   กรรมการ 
นางผกาพรรณ  พรหมมานุวัต ิ  กรรมการ 
นายธนพล  กมลหัตถ์  กรรมการและเลขานุการ 
นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาแนะน า  การอ านวยความสะดวก  ให้ขวัญและก าลังใจในการด าเนินงาน  
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานฝุายบริหารท่ัวไป 
นายธนพล  กมลหัตถ์  ประธานกรรมการ 
นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู  รองประธานกรรมการ 
นายณัฐเศรษฐ ์  ภิรมย ์   กรรมการ 

 นางสาวศรสีุดา  ศิริ   กรรมการ 
 นายวรมงคล  ภาพพริ้ง  กรรมการ 
 นางรมมาดี  พรวนหาญ  กรรมการ 
 นายสิทธ์ิวิศรุฒ  พยุหมนตร ี  กรรมการ 
 นางสาวสมจิตร  ตนานุวัฒน์  กรรมการ 
 นายประเทือง  ใจแก้ว   กรรมการ 
 นายไกรศร  จองมลูสุข  กรรมการ 
 นายดิสกร    นินนาทโยธิน  กรรมการ 
 นางสุนันท ์  สโมสร   กรรมการ 
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 นางศรีพรรณ  นาพรม   กรรมการ 
นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ  กรรมการ 

 นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย  กรรมการ 
  นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย ์  กรรมการ 

นางพิกุล  บ าเรอจิตต์  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าท่ี ๑.  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. กลุม่งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
  นายกิตติพงศ์     ยอดชุมภู หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

๓.๑ งานอาคารสถานท่ี  
  นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู  ประธานกรรมการ 

นายจ านงค์  ศรีวิชัย   กรรมการ 
นายณรงค์ฤทธ์ิ  ณ เชียงใหม ่  กรรมการ 

  นายทวี   ฤทธิเดช   กรรมการ 
  นายพัทธยากร  บุสสยา   กรรมการ 
  นายณัฐดนัย   อุดมธนพิพัฒน ์  กรรมการ 
  นายกุลวรรธน์  อินทะอุด  กรรมการ 
  นายกวิน  นวลแก้ว   กรรมการ 
  นายชนพัฒน์  นาคยา   กรรมการ 
  นายจักรพนัธ์  นพรัตน์ศิวกุล  กรรมการ 
  นายวิชชากร  ไขแสง   กรรมการ 
  นายวรฤทธ์ิ  อุดพรม   กรรมการ 
  นายสุเมธ  ภิญโญฤทธ์ิ  กรรมการ 
  นายยนตรการ  จินะค าปา  กรรมการ 
  นายวัชรพงษ์  ธนันศรี   กรรมการ 
  นายวรกิจ  สัตยวงศ์   กรรมการ 

พนักงานภารโรงทกุคน    กรรมการ 
พนักงานท าความสะอาดทุกคน   กรรมการ 
พนักงานดูแลสวนทุกคน    กรรมการ 
พนักงานแมบ่้านทุกคน    กรรมการ 
นายเจษฎา  เจริญชัยชนะ  กรรมการและเลขานุการ 
นายณรงค์ฤทธ์ิ  ณ เชียงใหม ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. วางแผน ควบคุม ดูแล การใช้อาคารสถานที่ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภค 
๒. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โรงเรียน  ให้ร่มรื่น  สวยงาม   
๓. ควบคุม  ดูแล  สั่งการพนักงานบริการ และลูกจ้าง 
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๓.๑.๑ หัวหน้าอาคาร   
 นายวรมงคล  ภาพพริ้ง  หัวหน้าตึกยุพราช 
 นางธนิษกาญจน์  กันทะวงศ์  หัวหน้าอาคาร  2 
 นางศรีพรรณ  นาพรม   หัวหน้าอาคาร  3 
 นางบุษบา  พงษธา   หัวหน้าอาคาร  ๔ 
 นางสาวจินตนา  ธิปัน   หัวหน้าอาคาร  ๕ 
 นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ  หัวหน้าอาคาร  ๖ 
 นายทวี   ฤทธิเดช   หัวหน้าอาคาร  ๗ 
 นางรมมาดี  พรวนหาญ  หัวหน้าอาคาร  ๘ 
 นางสาวกุลกัญญ์ณัช มากุล   หัวหน้าอาคาร ๙ 
 นายวิเชียร  มหาพรหม  หัวหน้าอาคาร  ๑๐ / ห้องประชาสัมพันธ์ 
 นางดรุณี  กันธมาลา  หัวหน้าอาคาร ๑๐๐ ป ี
 นางพิกุล  บ าเรอจิตต์  อาคารประชาสัมพันธ์ ๑๐๐ ป ี
 นายสาคร  ขัติยะ   หัวหน้าอาคารธรรมสถาน 
 นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร  หัวหน้าอาคารเรือนแก้ว 
 นางสาวจันทร์พร  ปินตาปี้ย  เรือนช้างต้น/อาคารดนตรีไทย 
 นางสุกาญจน์ดา  สิงฆราช   อาคาร สปย./ป้อมยาม 
 นายสุชาติ  รัตนธรรม  อาคารยุพราชรังสรรค์ 
 นายสิทธ์ิวิศรุฒ  พยุหมนตรี  อาคารเรือนพยาบาล 
 นายณรงค์ฤทธ์ิ  ณ เชียงใหม่  อาคารวชิรดารา 
หน้าท่ี ๑. ควบคุม  ดูแล  การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 
 ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๒ งานภูมิทัศน์โรงเรียนและ สิ่งแวดล้อม 
  นายณัฐเศรษฐ ์  ภิรมย ์   ประธานกรรมการ 
  นายส าราญ  บุญตอม   กรรมการ 
  นางสุนันท ์  สโมสร   กรรมการ 
  นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬหพ์ร  กรรมการ 
  นายกวิน  นวลแก้ว   กรรมการ 
  นางสาวสุทธีวรรณ์ ภิรมย ์   กรรมการ 
  พนักงานบริการทุกคน    กรรมการ 
  พนักงานท าความสะอาดทุกคน   กรรมการ 

พนักงานดูแลสวนทุกคน    กรรมการ 
  พนักงานแมบ่้านทุกคน    กรรมการ 
  นางชลธิชา  พิกุลวรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. วางแผน ควบคุม ดูแล การใช้อาคารสถานที่ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภค 

๒. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โรงเรียน  ให้ร่มรื่น  สวยงาม   
๓. ควบคุม  ดูแล  สั่งการพนักงานบริการ และลูกจ้าง 
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



ห น้ า  | ๕๑ 

 
๓.๓งานพนักงานบริการ   

นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู  ประธานกรรมการ 
นายณรงค์ฤทธ์ิ  ณ เชียงใหม ่  กรรมการ 
นางสาวสปุราณี  เกิดกิจสินธ์ุ  กรรมการ 
นายเจษฎา  เจริญชัยชนะ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานบริการ 
 ๒. วางแผนการปฏิบัติหน้าที่และติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนักงานบริการ 
 ๓. ประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงานบรกิาร 
 ๔. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๓.๑ พนักงานบริการประจ าอาคาร 
 นายณรงค์ฤทธ์ิ  ณ เชียงใหม ่  ผุ้ก ากบัติดตาม 

นายพิชัย  เรือนแก้ว  ประจ าอาคาร ๒ 
นายทุน   บู่หลู ่   ประจ าอาคาร ๓ 
นายมานิตย์  วงศ์สุฤทธ์ิ  ประจ าอาคาร ๔ 
นายพรเทพ  สล่าเพชร  ประจ าอาคาร ๕ และตึกยุพราช  
นายวีระศักดิ์  กาวิล   ประจ าอาคาร ๖ 
นายบุญสง่  จันทร์ตา  ประจ าอาคาร ๗ 
นายทองอินทร ์  เช้ือม ี   ประจ าอาคาร ๘ 
นายพรศักดิ ์  สุทยากร   ประจ าอาคาร ๙ และอาคาร ๑๐๐ ป ี
นายไพศาล  ไชยเทพ   ประจ าอาคาร ๑๐ 
นางนิตยา  พงษ์ค า   ประจ าอาคารยุพราชรังสรรค์ 
นางรัตนา  นุสุริยา   ประจ าธรรมสถาน,บ้านพักผู้อ านวยการ 
      และเรือนแก้ว 
นางดรุณี  เช้ือหม่น   ประจ าอาคาร ๑๒ 

หน้าท่ี ๑. ดูแล  การใช้อาคาร ความสะอาดอาคาร และบรเิวณรอบอาคาร   
 ๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๔ งานดูแลความสะอาด (งานแม่บ้าน) 
นางพิกุล  บ าเรอจิตต์  ประธานกรรมการ 
นางสาวศิริมาศ  นารักษ์   กรรมการ 
นางดรุณี  เช้ือหม่น   กรรมการ 
นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑.  ก ากับ ดูแล การปฏิบัตงิานของแมบ่้านท าความสะอาด 
 ๒.  วางแผนการปฏิบัตหิน้าที่และติดตามตรวจสอบ 
 ๓.  ประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของแมบ่้านท าความสะอาด 
 ๔.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.๕  งานออกแบบ/เขียนแบบ อาคาร สิ่งก่อสร้าง  
  นายประเทือง ใจแก้ว    ประธานกรรมการ 
  นายวิชิต  สอาดล้วน   กรรมการ 
  นายอนุสิทธ์ิ ปิตุรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑.  ออกแบบ/เขียนแบบ อาคาร สิง่ก่อสร้าง ในโรงเรียน 
 ๒.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๓.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๖ งานตกแต่งสถานท่ี   
  นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ  ประธานกรรมการ 

 นางศิริพร  สายสอน  กรรมการ 
 นางณัฏฐาฐิตา  ไทยเจริญ  กรรมการ 
 นายธนิต  วงค์ทอง   กรรมการ 
 นางสาววิจิตตร ี  ภักดี   กรรมการ 
 นายธีรัช   ลอมศร ี   กรรมการ 
 นางสาววราภรณ์  เป้ามณี   กรรมการ 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานทกุคน    กรรมการ 
 พนักงานบริการทุกคน    กรรมการ 
 พนักงานท าความสะอาดทุกคน   กรรมการ 
 นางสาวสปุราณี  เกิดกิจสินธ์ุ  กรรมการ 
 นางสาวศิริมาศ  นารักษ์   กรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรี ยนตรการ จินะค าปา  กรรมการ 
 นายณัฐพล  นันโท   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าท่ี ๑.  จัดและตกแต่งสถานที่ ในการจัดกิจกรรมทกุกิจกรรมของโรงเรียน  ให้มีความเหมาะสมและสวยงาม 
 ๒.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

๓.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๗ งานบ้านพักข้าราชการครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู  ประธานกรรมการ 

นายทวี   ฤทธิเดช   รองประธานกรรมการ 
นายโชคชัย  ใจแน่น   กรรมการ 
นายสมศักดิ ์  แซ่ห ู   กรรมการ 
นายปณวรรต  เล้าค า   กรรมการ 
นายเจษฎา  เจริญชัยชนะ  กรรมการ  
นายวิชิต   สอาดล้วน  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี    ๑. ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับบ้านพักครู การอยู่พักอาศัยของข้าราชการครูที่พักอาศัยอยู่บ้านพักครู 
     ในโรงเรียนและบ้านพักครูครูยุพราชนิเวศน์  

 ๒. ออกหรือก าหนดระเบียบการเข้าพักบ้านพักข้าราชการครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 ๓. เสนอข้อมูลการเข้าอยู่และการให้ออกบ้านพกัครูของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยให้กบัผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๔. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๔. กลุม่งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
นายสิทธ์ิวิศรุฒ  พยุหมนตร ี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดกิาร 
 

๔.๑ งานโภชนาการงานตรวจสอบร้านมินิมาร์ท และการตรวจสารปนเป้ือนในโรงอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
นางศรีพรรณ  นาพรม   ประธานกรรมการ 
นางสุนันท ์   สโมสร   กรรมการ 
นางนันทิตา   รัตนธรรม  กรรมการ 
นางณิชาภัทร  ก๋องแก้ว   กรรมการ 

 นางมัลลิกา   ถิราวัตร   กรรมการ 
 นางสาวสมจิตร  ตนานุวัฒน์  กรรมการ 
 นางนัทริน   ไชยพูน   กรรมการ 

นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์  กรรมการ 
นางสาวกาญจนา   ศิริบุญยืน  กรรมการ 

 นางสาวกัลยารัตน์  ก้อนแก้ว  กรรมการ 
นักเรียนชุมนมุคุ้มครองผูบ้รโิภค   กรรมการ 
นักเรียนแกนน า อย.นอ้ย    กรรมการ  

 นางสาวจิตรัตน์ดา  ผดุงวิรุฬหพ์ร  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าท่ี   ๑. ควบคุม  ดูแล  การจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน  ให้ถูกสุขลักษณะ   

๒. ก าหนดประเภทของสินค้าที่จ าหน่ายในโรงอาหาร มินิมาร์ท ตรวจสอบคุณภาพ และราคาสินค้าที่ จ าหน่าย  
      เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ดูแลการท าความสะอาดและการสุขาภิบาลทั่วไปให้เรียบร้อย 

๓. ให้ความรู้ ด้านโภชนาการที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค  ผู้ประกอบการ และควบคุม ดูแล ระบบการบริหารงานโรงอาหาร 
๔. ควบคุมจัดท าบัญชีภาชนะ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโรงอหาร  ให้อยู่ในสภาพปัจจุบัน 

     และใช้งานได้เสมอ 
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๒ งานปฏิคม 
 นางสาวศรสีุดา  ศิริ   ประธานกรรมการ 

นางพิมเพ็ญ   กลับอุดม  กรรมการ 
นางสาวภัสร์ชนกพร    กัมพลกรจรสั  กรรมการ 
นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม   กรรมการ 
นางสาวฐิติวัลค์ุ  กัมพลาวล ี  กรรมการ 
นางสาวกุลกัญญ์ณัช  มากุล   กรรมการ 
นางอรวรรณ   วัดด้ิงแฮม  กรรมการ 
นางวิรัชนี   มาตันทัง  กรรมการ 
นางภีมณัฏฐรฎาร ์  อุชัยวงศ์   กรรมการ 
นางสาวมณีรัตน์  ธินะ   กรรมการ 
นางสาวอัญภัทร  บุตรพรม  กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  บุญธิมา   กรรมการ 
นายธัญพิสิษฐ ์  คุณยศยิ่ง  กรรมการ 
นายวิรัชชัย     จันต๊ะวงศ์  กรรมการ 
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นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์  กรรมการ 
นางสาวลีน่าร ์  เรือนทิพย ์  กรรมการ 
นางสาวแคทลียา  สมแปง   กรรมการ 
นางสาวสุภาสิณี  เสวันตุ่น   กรรมการ 
นายสุวัฒน ์   บุญเคลือบ  กรรมการ 
นายสุรกานต์   ชุ่มวารี   กรรมการ 
นายกุลชาติ   ชัยมงคล   กรรมการ 
นายวรฤทธ์ิ   อุดพรม   กรรมการ 
นายณัฐดนัย   อุดมธนพิพัฒน ์  กรรมการ 
นางสาวศศิธร   สุริยา   กรรมการ 
นางสาวจริสุดา  ธรรมรังศี  กรรมการ 
นางปรารถนา   จีนาใหม ่  กรรมการ 
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯและหัวหน้ากลุ่มงานทุกคน   กรรมการ 
ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ส านักงานทกุคน   กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน   กรรมการ 
นางสุกญัญา   เหมอืงสอง  กรรมการและเลขานุการ 
นางน้ าฝน   โทปุญญานนท ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. วางแผน ประสานงาน อ านวยความสะดวก ต้อนรบัผูม้าติดตอ่ราชการ ประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน  
 ๒. ด าเนินการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

๓. ประสานกับฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

๔.๓ งานจัดเลี้ยง 
นางพิกุล  บ าเรอจิตต์   ประธานกรรมการ 
นางพรทพิย ์  ณ เชียงใหม ่   รองประธานกรรมการ 
นางธนิษกาญจน ์ กันทะวงศ์   กรรมการ 
นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน   กรรมการ 
นางวิราพร  มาสกลาง   กรรมการ 
นางเปี่ยมสุข  ชูตระกูล    กรรมการ 
นางณัชชา  อินทร    กรรมการ 
นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย   กรรมการ 
นางสาวปุญญิสา อายุยืน    กรรมการ 
นางสาววราภรณ์ เป้ามณี    กรรมการ 
นางสาวเกศินี  เทพทอง    กรรมการ 
นายธนิต    วงค์ทอง    กรรมการ 
นายพัทธยากร บุสสยา    กรรมการ 
นายสุรกานต์  ชุ่มวารี    กรรมการ 
นายอาณัตพงษ ์ แก้วทา    กรรมการ 
นายวรฤทธ์ิ  อุดพรหม   กรรมการ 
นายวิชากร  ไขแสง    กรรมการ 
นางสาววิจิตตร ี ภักด ี    กรรมการ 
นางสาวแคทลียา สมแปง    กรรมการ 
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นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์   กรรมการ 
นางสาวสปุราณี   เกิดกิจสินธ์ุ   กรรมการ 
นางสาวศิริมาศ นารักษ์    กรรมการ 
นางสาวจริสุดา ธรรมรังศี   กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรี ยนตรการ จินะค าปา   กรรมการ 
นางกิมจู    สุขเสวย    กรรมการ 
ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ส านักงานทกุคน   กรรมการ 
นางฐปกร  วิลาพรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
นางรัตนา    นุสุริยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. วางแผน ประสานงาน อ านวยความสะดวกการจัดเลีย้งผู้มาติดต่อราชการ ประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน  
 ๒. ด าเนินการจัดเลี้ยงผู้มาติดต่อราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

๓. ประสานกับฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

๔.๔   งานอนามัยโรงเรียนและงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
นายสิทธ์ิวิศรุฒ พยุหมนตร ี   ประธานกรรมการ 
นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน ์   กรรมการ 
นางดรุณี  กันธมาลา   กรรมการ 
นางมัลลิกา  ถิราวัตร    กรรมการ    
 นางสาวแคทลียา สมแปง    กรรมการ 
นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน   กรรมการ 
นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬหพ์ร   กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวสุทธินันท ์ ปิยะโกศล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ควบคุม  ดูแล  จัดระบบการให้บริการพยาบาลของโรงเรียนและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่  
              นักเรียนที่มาขอรับบริการ  ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาล   
 ๒. จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจ าปี  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพ  
              อนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตลอดจน  
              แนะน าให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

 ๓. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๕  งานประกันอุบัติเหตุ  
 นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน ์   ประธานกรรมการ 
 นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬหพ์ร   กรรมการ 

นางมัลลิกา  ถิราวัตร    กรรมการ  
นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน   กรรมการ  
นางสาวสุทธินันท ์ ปิยะโกศล   กรรมการ  

 นายสิทธ์ิวิศรุฒ พยุหมนตร ี   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวสปุราณี เกิดกิจสินธ์ุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑.  ประสานกับบริษัททีร่ับผิดชอบ ด้านการประกนัอุบัตเิหตุแกน่ักเรียน คณะครู และบุคลากร   

๒.  อ านวยความสะดวกในการเรียกสินไหมทดแทนจากบริษัท   
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๓.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
๔.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๖ งานขวัญก าลังใจและชุมชนสัมพันธ์ 
นายวรมงคล  ภาพพริ้ง   ประธานกรรมการ 

 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย   รองประธานกรรมการ 
นางน้ าฝน  โทปุญญานนท ์   กรรมการ 
นางปนัดดา  อุปพันธ์    กรรมการ   
นางสาวศศิธร  สุริยา    กรรมการ 
นางรมมาดี  พรวนหาญ   กรรมการ 
นางนันทิตา  รัตนธรรม   กรรมการ 
นางเข่ือนทอง  มูลวรรณ์   กรรมการ  
นายเทวิน  มูลวรรณ์   กรรมการ 
นางพิกุล  บ าเรอจิตต์   กรรมการ 
นายดิสกร  นินนาทโยธิน   กรรมการ 
นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร   กรรมการ 
นางยุพิน  ผันผาย    กรรมการ  
นางอรวรรณ  คงบรรทัด   กรรมการ 

     นางณัชชา  อินทร    กรรมการ 
นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ   กรรมการ 
นางสาวมณีรัตน์ ธินะ    กรรมการ 
นายมงคล    ปัญญารัตน์   กรรมการ 
นายธัญพิสิษฐ ์ คุณยศยิ่ง   กรรมการ 
นางสุกญัญา    เหมอืงสอง   กรรมการ 

     นางสาวจิรสุดา ธรรมรังศี   กรรมการ 
     นางกัญญณัช  จิวหานัง    กรรมการ 

นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน   กรรมการ 
นางสาวสุภาสิน ี เสวันตุ่น    กรรมการ 
นายพัทธยากร บุสสยา    กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ    กรรมการ 
หัวหน้าระดบัช้ันทุกระดับ    กรรมการ 
หัวหน้าคณะสีทกุคณะ     กรรมการ 
นางสุนันท ์  สโมสร    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสปุราณี เกิดกิจสินธ์ุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางรัตนา  นุสุริยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดสวัสดิการด้านขวัญและก าลังใจแก่คณะครูและบุคลากร นักเรี ยน เ ช่น  การแสดงความยินดีกับ  
     ความส าเร็จการเกษียณอายุราชการ การแสดงความยินดีในงานมงคลและการแสดงความเสียใจในงาน  
     อวมงคลต่าง ๆ  
 ๒. จัดบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานกบัหน่วยงาน องค์กร และชุมชนภายนอกอย่างเหมาะสม 
 ๓. ประสานงานกบัหน่วยงานและองค์กรภายนอก 

๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๕. กลุม่งานส่งเสริมและบริการทางการศึกษา 
นางรมมาดี   พรวนหาญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและบริการทางการศึกษา 
 

๕.๑ งานโสตทัศนูปกรณ์ 
นายไกรศร  จองมลูสุข   ประธานกรรมการ 
นายสุรัตน์  กาบทุม    กรรมการ 
นายณัฐดนัย  อุดมธนพิพัฒน ์   กรรมการ 
นายบรรจง    ค าวังสืบ    กรรมการ 
นายสุพจน ์  ศรีปัญญา   กรรมการ 
นายสิทธิพงศ์  ขันหล้า    กรรมการ 
นายปรัชญา  ไชยบุญเรอืง   กรรมการ 
นายสุเมธ  ภิญโญฤทธ์ิ   กรรมการ  
นายณรงค์ฤทธ์ิ ณ เชียงใหม ่   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑.  วางแผน ประสานงาน บริการ ควบคุมดูแล วัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภท แก่ผูม้าขอรับ 
              บริการ  
 ๒. จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์งานทกุกิจกรรม 

๓. ประสานการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกจิกรรมของโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

๕.๒   งานส านักงานประชาสัมพันธ์ 
นายดิสกร    นินนาทโยธิน  ประธานกรรมการ 
นางสุกญัญา    เหมอืงสอง  รองประธานกรรมการ 
นางรมมาดี    พรวนหาญ  กรรมการ 
นายปณวรรต  เล้าค า   กรรมการ 
นายเชษฐา    ศุภการกิตติกุล  กรรมการ 
 นางอรวรรณ  วัดด้ิงแฮม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. วางแผน ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลของงานประชาสมัพันธ์ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ 

 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

 ๕.๒.๑ งานประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย 
  นายดิสกร    นินนาทโยธิน  ประธานกรรมการ 
  นางสุกญัญา   เหมอืงสอง  กรรมการ 
  นางรมมาดี    พรวนหาญ  กรรมการ 
  นายธีรวัฒน์  บุญทวี   กรรมการ 
  นายวรวัฒน์  ธรรมวงค์  กรรมการ 
  นายมงคล   ปัญญารัตน์  กรรมการ 
  นายวรฤทธ์ิ    อุดพรม   กรรมการ 
  นางสาวชลดา    สุมา   กรรมการ   
  นางอรวรรณ  วัดด้ิงแฮม  กรรมการและเลขานุการ 
   หน้าท่ี   ๑. ติดต่อประสานงานรับข้อมลูข่าวสาร จากครู นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน เพือ่ประชาสัมพันธ์ 
    ๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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๕.๒.๒ งานผลิตสื่อประชาสมัพันธ์ 
  นายปณวรรต  เล้าค า   ประธานกรรมการ 
  นายธัญพิศิษฐ์  คุณยศยิ่ง  กรรมการ 
  นายนภดล  ขอดค า   กรรมการ 
  นายพรเทพ   สล่าเพชร  กรรมการ 
  นายบรรจง   ค าวังสืบ   กรรมการ 
  นายวิรัชชัย    จันต๊ะวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
   หน้าท่ี  ๑. จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ของโรงเรียนทกุรปูแบบ 
   ๒. เผยแพร่สือ่ประชาสัมพันธ์ทุกรปูแบบทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
   ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 

๕.๒.๓ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  นายดิสกร    นินนาทโยธิน  ประธานกรรมการ 
  นายวิรัชชัย    จันต๊ะวงค์  กรรมการ 
  นายธัญพิศิษฐ์   คุณยศยิ่ง    กรรมการ 
  นางพวงเพ็ชร  จินดาวงศ์    กรรมการ 
  นางสาววรรษมน   เจริญทรัพย ์  กรรมการ 
  นางกิ่งดาว   จองปุ๊ก   กรรมการ 
  นางณัฐญา  กาลันสมีา  กรรมการ 
  นายกุลชาติ    ชัยมงคล   กรรมการ 
  นางสาววิรัชนี    มาตันทัง  กรรมการ 
  นายชัชวาลย์  มันเทศสวรรค์  กรรมการ 
  นางสาวชลดา    สุมา   กรรมการ  
  นายสุวัฒน ์  บุญเคลือบ  กรรมการ 
  นายธีรัช   ลอมศร ี   กรรมการ 
  นายสุรกานต์    ชุ่มวารี   กรรมการ 
  นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรสั  กรรมการ 
  นางสาวลีน่าร ์  เรือนทิพย์   กรรมการ 
  นายวรวัฒน์  ธรรมวงค์  กรรมการ 
  นางบุปผา    ธนะชัยขันธ์   กรรมการ 
  นายมงคล    ปัญญารัตน์    กรรมการ 
  นายธีรุตม์  บุญมา     กรรมการ 
  นายวรฤทธ์ิ   อุดพรม    กรรมการ 
  นายธีรวัฒน์  บุญทวี    กรรมการ 
  นางสุกญัญา    เหมอืงสอง   กรรมการ 
  นางสาวสุภาสินี    เสวันตุ่น   กรรมการ 
  นายณัฐพล    นันโท    กรรมการ 
  นางสาวปิยวรรณ  บุญธิมา    กรรมการ 
  นายสิทธ์ิวิศรุฒ  พยุหมนตร ี  กรรมการ 
  นางสาวกาญจนา   ศิริบุญยืน  กรรมการ 
  นางณัชชา    อินทร   กรรมการ 
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  นายเอนก  เป็งมูล   กรรมการ 
  นายพรเทพ    สล่าเพชร  กรรมการ 
  นายบรรจง    ค าวังสืบ   กรรมการ 
  นางอรวรรณ  วัดด้ิงแฮม  กรรมการและเลขานุการ 
  นายปณวรรต  เล้าค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี   ๑. วางแผน ประสานข้อมลูข่าวสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
 ๒. เพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๕.๒.๔ งานติดต่อสื่อมวลชน 
  นางรมมาดี   พรวนหาญ  ประธานกรรมการ 
  นางพิกุล    บ าเรอจิตต์  กรรมการ 
  นายพรเทพ    สล่าเพชร  กรรมการ 
  นางสุกญัญา    เหมอืงสอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   ๑. ประสานสือ่มวลชน เพื่อน าเสนอข่าวสารของโรงเรียน 

๒.  แจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

๕.๒.๕ งานบันทึกภาพกิจกรรม 
  นายเชษฐา    ศุภการกิตติกุล  ประธานกรรมการ 
  นายอนุสิทธ์ิ    ปิตุรัตน์   กรรมการ 
  นายวิรัชชัย    จันต๊ะวงศ์  กรรมการ 
  นายณัฐดนัย   อุดมธนพิพัฒน ์  กรรมการ 
  นายวรฤทธ์ิ    อุดพรม   กรรมการ 
  นายณรงค์ฤทธ์ิ    ณ เชียงใหม ่  กรรมการ 
  นายบรรจง   ค าวังสืบ   กรรมการ 
  นายพรเทพ   สลา่เพชร   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวในการจัดกจิกรรม 
 ๒. จัดหมวดหมู่ภาพกิจกรรมใหเ้ป็นระบบง่ายตอ่การน าไปใช้   
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๕.๒.๖ งานพิธีกร 
  นายดิสกร    นินนาทโยธิน  ประธานกรรมการ 
  นางรมมาดี    พรวนหาญ  กรรมการ 
  นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย ์  กรรมการ 
  นางณัฐญา  กาลันสมีา  กรรมการ 
  นางสาวศศิธร    สุริยา   กรรมการ 
  นางสุกญัญา   เหมอืงสอง  กรรมการ 
  นายธีรวัฒน์  บุญทวี   กรรมการ 
.    นายวรวัฒน์  ธรรมวงค์  กรรมการ 
  นางสาวอัญภัทร   บุตรพรหม  กรรมการ 
  นายมงคล    ปัญญารัตน์  กรรมการ 
  นายณัฐพล    นันโท   กรรมการ 
  นางสาวชลดา    สุมา   กรรมการ 
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  นายวรฤทธ์ิ    อุดพรม   กรรมการ 
  นางสาวแคทลียา   สมแปง   กรรมการ 
  นางอรวรรณ  วัดด้ิงแฮม  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี ๑. จัดท าก าหนดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเปน็ระบบ 
 ๒. เป็นพิธีกรด าเนินรายการกจิกรรม และประสานงานกบัฝา่ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๕.๓ งานวงโยธวาธิตและดนตรี   
นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย  ประธานกรรมการ 
นายพงษ์ศักดิ์  กองเงิน   กรรมการ 
นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ  กรรมการ 
นายณัฐพล  นันโท   กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  บุญธิมา   กรรมการ 
นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ควบคุม ดูแล ฝึกสอนนักเรียนดุริยางค์ ควบคุม ดูแลรกัษาเครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๕.๔  งานประสานศิษย์เก่า 
นางสุนันท ์  สโมสร   ประธานกรรมการ 
นายวรมงคล  ภาพพริ้ง  กรรมการ 
นางสาวศรสีุดา  ศิริ   กรรมการ 
นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู  กรรมการ 
นางบุษบา  พงษธา   กรรมการ 
นางเข่ือนทอง  มูลวรรณ์  กรรมการ 
นายนิโรจน ์  แก้วชะเนตร  กรรมการ 
นายพงษ์ศักดิ์  กองเงิน   กรรมการ 
นางสาวพิมเพ็ญ  กลับอุดม  กรรมการ 
นางไพริน  นันทะเสน  กรรมการ 
นางนันทนัช  นันทพงศ์  กรรมการ 
นางณิชาภัทร  ก๋องแก้ว   กรรมการ 
นายสราญ  ค าอ้าย   กรรมการ 
นายสาคร  ขัติยะ   กรรมการ 
นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานกบัศิษย์เก่าในกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 ๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๖. กลุม่งานส านักงานฝุายบริหารท่ัวไป 
  นางพิกุล  บ าเรอจิตต์  หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานฝ่ายบรหิารทั่วไป 

๖.๑  งานธุรการส านักงานฝุายบริหารท่ัวไป 
นางพิกุล  บ าเรอจิตต์  ประธานกรรมการ 
นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย ์  กรรมการ 



ห น้ า  | ๖๑ 

นางสาวศิริมาศ  นารักษ์   กรรมการ 
นางสาวสปุราณี  เกิดกิจสินธ์ุ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี ๑. วางแผน ควบคุม ดูแลการปฏิบัตงิานธุรการในส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป   
 ๒. จัดท าทะเบียน  รับ – ส่งเอกสารและรวบรวมสถิติงานทกุประเภท   
 ๓. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๒  งานแผนงานและสารสนเทศฝุายบริหารท่ัวไป 
นางพรทพิย ์  ณ เชียงใหม ่  ประธานกรรมการ 
นางพิกุล   บ าเรอจิตต์  กรรมการ 
นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ  กรรมการ 
นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสปุราณี  เกิดกิจสินธ์ุ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศิริมาศ  นารักษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดท าแผนการปฏิบัตงิานและสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไป  
๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๓  งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ 
นางพิกุล  บ าเรอจิตต์  ประธานกรรมการ 
นายสิทธ์ิวิศรุฒ  พยุหมนตร ี  กรรมการ 
นายปณวรรต  เล้าค า   กรรมการ 
นายธัญพิสิษฐ ์  คุณยศยิ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสปุราณี  เกิดกิจสินธ์ุ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศิริมาศ  นารักษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ๑. ประเมินผลการด าเนินงานในฝ่ายบรหิารทั่วไป จัดท ารปูเล่มและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปี 
     การศึกษา 
 ๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์อันสูงสุด  
ของทางราชการ 
    

   สั่ง ณ วันที่  25  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                                 
นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 


