
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที ่ 328/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

…………………………………………. 
 ด้วย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้ก าหนดการจัดการเรียนซ้ ารายวิชา  ภาคเรียนที่  2/2561 
ของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 6 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 6 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตราที ่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการและมาตราที่  27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้    

1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
 1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก    ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   กรรมการ   
 1.3 นายเกตุ   โพธิ์น้อย    กรรมการ 
 1.4 นางจิราภรณ์  วราชุน    กรรมการ 
 1.5 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2.   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
        2.1 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    ประธานกรรมการ 

 2.2 นางสาวอุบล  บุญชู    รองประธานกรรมการ    
 2.3 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต    กรรมการ  
 2.4 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม    กรรมการ 
 2.5 นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 
 2.6 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์    กรรมการ 
 2.7 นางสาวอรทัย  จันทรังษี    กรรมการ 
 2.8 นางสาวสุภาพร  งาเฉลา    กรรมการ 
 2.9 นายทรงพรต  เชื้อภักดี    กรรมการ 
 2.10 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
 2.11 นายไกรสร  หม้อแหละ    กรรมการ  
 2.12 นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 2.13 นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.14 นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.15 นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
      หน้าที่  1. วางแผนการด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
              ของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ทุกระดับชั้น  
     2. ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาและหลักเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล 
     3. ประสานและก ากับดูแลการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาให้เป็นไปตามก าหนด 
     4. มอบหมายการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาและการวัดผล ประเมินผลแทน กรณีรายวิชาที่ผู้สอนเป็น

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ย้าย  เกษียณอายุราชการ หรือลาออก 
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     5.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         3.    คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่ ประกอบด้วย  
 3.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธานกรรมการ 

                       3.2 นายประชาธิป  ใจกล้า    รองประธานกรรมการ  
 3.3 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์  กรรมการ 
 3.4 นายวิเชียร  สังขพงษ์    กรรมการ 
 3.5 นายอดุลย์  พุทธขันธ์    กรรมการ 
 3.6 นายวีระชัย  น้ าพระหัส    กรรมการ 
 3.7 นายสมทรง  ศุขะเนตร    กรรมการ 
 3.8 นายวินัย  ออกแมน    กรรมการ 
 3.9 นายสมมาตร  แดงสะอาด    กรรมการ 
 3.10 นายทิวา  ขุนประเสริฐ    กรรมการ 
 3.11 นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการและเลขนุการ 
      หน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการประชุมครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เรียนซ้ ารายวิชา  
                    จ านวน 20 คน ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561  ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2 
                2. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับนักเรียนที่เรียนซ้ ารายวิชา จ านวน 9 คน ระหวา่งวันที่ 25 ตุลาคม  
                    พ.ศ.2561 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2 
                3. จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมเสียง  และถ่ายภาพในการประชุมครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่ 
                    เรียนซ้ า การลงทะเบียนเรียนซ้ า และช่วงระยะเวลาที่นักเรียนเรียนซ้ า                     

     4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
4.   คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
       4.1 นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง   ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการและเลขานุการ 
 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม    กรรมการ 
 2. นายเจนภพ  มณีพงษ์     กรรมการ 
 3. นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล   กรรมการ 
  
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 
 2. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ    กรรมการ 
 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1. นางสาวอรทัย  จันทรังษี    กรรมการ 
 2. นางสาววิชุดา  บุญเทียม    กรรมการ 
 3. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี    กรรมการ 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา    กรรมการ 
 2. นายภูมินทร์  เกิดศรี    กรรมการ 
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. นายทรงพรต  เชื้อภักดี    กรรมการ 
 2. นายสุภวัชร  ชาติการุณ    กรรมการ  
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
 2. นางสาวนฤมล  มุสิเกตุ     กรรมการ  
 3. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์    กรรมการ  
 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นายไกรสร  หม้อแหละ     กรรมการ 
 2. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ    กรรมการ 
 

 หน้าที่ 1. พบนักเรียน ก าหนดงาน/กิจกรรม และนัดหมายส่ง 
    2. จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน/กิจกรรมตามก าหนด ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561  
        - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561          
    3. สรุปผลและส่งผลการเรียนซ้ าวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น.ที่ห้องวัดผล 
    4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.   คณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนซ  าและดูแล ก ากับ ติดตาม การเรียนซ  าของนักเรียน 

       ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.2/2 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ 

  นางสาวสุวนันท์  แป้นพัฒน์ 
                     
                    ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.3/1 นายภูมินทร์  เกิดศรี นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ 
ม.3/2 นางปราณี  วีระหงส์ นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น 
ม.3/5 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล 

 
                   ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.6/3 นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 

 
                      หน้าที ่1. รบัเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนซ้ าที่ห้องวัดผล   
    2. รับลงทะเบียนนักเรียน วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.00 น. ณ ห้องศูนย์เรียนรวม  
                                  อาคาร 2 
    3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนซ้ าส่งคืนที่ห้องวัดผล 
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    4. ดูแล ก ากับ ติดตาม การเรียนซ้ าของนักเรียนในคาบโฮมรูมระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 

– 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2  
     5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.   คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 

 

 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง ประธานกรรมการ 
วัน เดือน ปี เวลา กรรมการ 
25 ต.ค.61 8.30 – 15.10 น. นางสาวอรทัย  จนัทรังษี และครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
26 ต.ค.61 8.30 – 15.10 น. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล และครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
29 ต.ค.61 8.30 – 15.10 น. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ และครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
30 ต.ค.61 8.30 – 15.10 น. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม และครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
31 ต.ค.61 8.30 – 15.10 น. นายเรวัตต์  นกสว่าง และครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
1 พ.ย.61 8.30 – 15.10 น. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต และครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2 พ.ย.61 8.30 – 15.10 น. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา และครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
5 พ.ย.61 8.30 – 15.10 น. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   และครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
6 พ.ย.61 8.30 – 15.10 น. นายไกรสร  หม้อแหละ และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

              หน้าที่   1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดตารางมอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระฯ ควบคุมดูแล 
                                          นักเรียนทีเ่รียนซ้ ารายวิชาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในวัน และเวลาที่ก าหนด  
                                          ณ ห้องศูนย์เรียนรวม อาคาร 2 
              2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7.   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
                          7.1  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา    ประธานกรรมการ 
       7.2  นางสาวพัชรา  ภู่สวสัดิ์    กรรมการ 
                          7.3  นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง   กรรมการ  
                 7.4  นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง            กรรมการและเลขานุการ 

     หน้าที่ 1. ออกแบบประเมินและประเมินผลการด าเนินงาน 
             2. สรุปผลการประเมินและรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

       ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดี 
แก่นักเรียนมากที่สุด 
 
                                 สั่ง  ณ  วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
                     
                                                                  
 

 
(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
 
 
 




