
 

 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที ่ 178 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม  “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”  ภำคเรียนที่  1 / 2561 
----------------------------------------------- 

 

ตามที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  เพ่ือน าร่องการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  39  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  และตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.2547  จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ  ประธานกรรมการ 
1.2 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์   เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางโสพิศ     เทศสลุด  รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสาววิไล   อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
1.5 นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
1.6 นายบุญส่ง  เทียนค า  กรรมการ  
1.7 นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ กรรมการ  
1.8 นายดิเรก    ทองหนัก กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตลอดจนแก้ปัญหาเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน    

2.1 นางสาววิไล   อ่อนตานา ประธานกรรมการ 
2.2 นายดิเรก  ทองหนัก รองประธานกรรมการ 
2.3 นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ กรรมการ 
2.4 นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง  กรรมการ 
2.5 นางสาวยุพิน  คงคอน  กรรมการ 
2.6 นางเจียรนัย  สืบค า  กรรมการ 
2.7 นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์ กรรมการ 
2.8 นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา กรรมการ 
2.9 นางจินดา  คันธัพ  กรรมการ 
2.10 นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง  กรรมการ 
2.11 นางสุภาพ  อมรประภา กรรมการ 
2.12 นางทวีสุข  บัวทอง  กรรมการ 
2.13 นางอโณฌา  บุญโสภา กรรมการ 
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2.14 นางอุษา   กอบกิจ  กรรมการ 
2.15 นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย  กรรมการ 
2.16 นางดวงเดือน  เร่งเจริญ  กรรมการ 
2.17 นายเอกกมล  เรืองเดช  กรรมการ 
2.18 นางสุรีรัตน์    ขาวเอี่ยม กรรมการ 
2.19 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง กรรมการ 
2.20 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรม ส ารวจความต้องการจัดกิจกรรมของนักเรียน พัฒนาโปรแกรม
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ประสานงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

3. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม รหัส
กิจกรรม 

สอดคล้อง 
กับ 4H ผู้รับผิดชอบ 

1 พันธุ์ไม้น่ารู้ 4101 4.15 ครูประภาพรรณ พรมสาร   
2 หมากกระดาน 2101 2.6/2.8 ครูณรงค์ จันทดุม ครูชาติ ถาวร 
3 English to day 2102 2.4/2.8 ครูปาริชาติ สิทธิ ครูพนัชกร มีศาสตร์ 
4 ภาษาจีนน่ารู้ 2103 2.4/2.8 ครูสาวิตรี ขาวทรงธรรม T.Shi Yun Meng 
5 English is fun 2104 2.4/2.8 ครูพิมพ์พิชชา พุ่มนอก   
6 ย้อนยุคประวัติศาสตร์ 2105 2.8/2.10 ครูนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน ครูศศิวิมล ม่วงทิม 
7 รู้ทันภาษาไทย 2106 2.8/2.10 ครูดวงเดือน กิติประสาท   
8 ภาษาพาเพลิน 2107 2.4/2.8 ครูกมลสรวง คนเฉียบ ครูศิริรัตน์ มูลติด 
9 ที่ค่ันหนังสือ 2108 2.8 ครูดวงเดือน เร่งเจริญ   
10 ป๊อปอัพบทเรียนวิทย์ 2109 2.7/2.8 ครูอัฐอรวี อ่ าบางกระทุ่ม ครูอิสริยา ณ พัทลุง 
11 SUDUKU 2110 2.5/2.8 ครูรัตนากร โพธิ์ดง   
12 คณิตคิดเร็ว 2111 2.5/2.8 ครูธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์   
13 โอริงามิ 2112 2.5/2.8 ครูพิชญาภัค กันอินทร์   

14 
จุดประกายความคิดด้วย 
Science movie 

2113 2.5/2.8 ครูสมนึก เกิดเนตร ครูสงบ ดุษฎีธัญกุล 

15 ดุริยางค์ (กิจกรรมพิเศษ) 3101 2.8/3.12 ครูชัยรัตน์ อ่ าพูล   
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม รหัส
กิจกรรม 

สอดคล้อง 
กับ 4H ผู้รับผิดชอบ 

1 
10 สไตล์แปลงกายผ้า
เช็ดปาก 

4201 4.13 ครูอโณฌา บุญโสภา ครูวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์ 

2 ศิลปะการพับกระดาษ 2201 2.5/2.8 ครูดารารัตน์ มะอิ   
3 อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ 2202 2.7/2.8 ครูธีรยุทธ อินไชย   
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ที ่ ชื่อกิจกรรม รหัส
กิจกรรม 

สอดคล้อง 
กับ 4H ผู้รับผิดชอบ 

4 ลดเวลาเพลิน 4202 4.13 ครูสันติพร ภูพงษ ์ ครูจิณห์ญภคั ประเสริฐศักดิ ์

5 เทควันโด 4203 4.16 ครูปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา   
6 มัคคุเทศน์น้อย 3201 3.9 ครูสิทธิชัย สิงห์เทพ ครูนงนุช จันทวาศ 
7 ปริศนาค าทาย 2204 2.5/2.8 ครูสมนึก ใยศิลป์ ครูอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร 
8 เกมหรรษา 2205 2.5/2.8 ครูธรรมรตัน์ ราชรองเมือง   
9 วิทยาศาสตร์ในชีวิต 2206 2.6/2.8 ครูนงคราญ เอ่ียมบาง ครูวรรธน ีศิริโชตไิพบูลย ์

10 A-MATH 2207 2.5/2.8 ครูปรางค์ทราย อุดด้วง   
11 Crossword Game 2208 2.5/2.8 ครูจินดา คันธัพ ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา 
12 English Chillout 2209 2.4/2.8 ครูนงนุช วิริยานุกูล ครูอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ 

13 English is life 2210 2.4/2.8 ครูสุทธิดา เพ็ชรเอม ครูธราธร สุขะอาคม 
14 Coaching English 2211 2.4/2.8 Teacher Bobet   
15 จิตอาสาพุทธาสะอาด 3202 3.9/3.11 ครูพนิตนาฏ รัตนพนิต   
16 Fun Science 2212 2.6/2.8 ครูวิไลลักษณ์ งานสลุง ครูณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์ 

17 ดนตร ี(ขลุ่ยเรคอร์ดเดอร์) 3203 2.8/3.12 ครูสินีนาฏ  คชนิล   
18 นาฏศิลป ์(นารายประดิษฐ์) 4204 4.13 ครูทวีสุข  บัวทอง   

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม รหัส
กิจกรรม 

สอดคล้อง 
กับ 4H ผู้รับผิดชอบ 

1 Learning by song 2301 2.4/2.8 ครูผกากรอง พินิจ ครูนุศรา จันทร์สละ 

2 ช่างแอร์ 4301 4.13/4.14 ครูสมศรี แซ่เล้า ครูเทคนิค 

3 ช่างมุ้งลวด 4302 4.13/4.14 ครูนาตฤด ี สุขสินธารานนท์ ครูเทคนิค 

4 อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ 2302 2.7/2.8 ครูชลธิชา วรภ ู   

5 ช่างภาพมือโปร 2303 2.7/2.8 ครูธีรพงษ์ นวลด่อน ครูสาคร อยู่นุ้ย 

6 O-NET for M.3 2304 2.4/2.8 Teacher KIM   

7 จีนสนุกสู่อาเซียน 2305 2.4/2.8 ครูปรารถนา หอมลา ครูสอนภาษาจีน 

8 CHESS GAME 2306 2.6/2.8 Teacher Kayode   

9 นิทานคุณธรรม 3301 3.11 ครูชลปรียา สวนทว ี ครูปิยพรรณ ผิวสุพรรณ 

10 ภาษาไทยสร้างสรรค์ 2307 2.4/2.8 ครูมณี แซ่ท่อ   

11 เพ่ือนที่ปรึกษา  YC 4303 4.15 ครูจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์   

12 STEM กับนักประดิษฐ์น้อย 2308 2.6/2.8 ครูสุภัคฉวี เอ่ียมส าอางค์ ครูภัณฑิลา แย้มพยุง 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม รหัส
กิจกรรม 

สอดคล้อง 
กับ 4H ผู้รับผิดชอบ 

13 วิทย์สนุกรอบตัว 2309 2.6/2.8 ครูเจียรนัย สืบค า ครูศิริลักษณ์ ทองรอด 

14 คณิตศาสตร์น่ารู้ 2310 2.6/2.8 ครูสุมนรัตน ์ชมสวนสวรรค ์   

15 Guasa สุขภาพ 4304 2.8/4.15 ครูธิติมา พรามพิทักษ์ ครูชนมน ศรีพระจันทร ์

16 Gift Shop and Flower 4305 4.13/4.14 ครูภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
 
หน้ำที่ จัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. เป็นที่ปรึกษาการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมของนักเรียน  ควบคุมการด าเนินงานของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในสถานที่
จัดกิจกรรมที่ก าหนด จัดท ากิจกรรมบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) 
และสรุปผลการด าเนินงานหลังสิ้นสุดภาคเรียนเสนอผู้อ านวยการ  

4. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
4.1 นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสุรีรัตน์    ขาวเอี่ยม รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง กรรมการ 
4.4 นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมส าอางค์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ประเมินผลในภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” พร้อม
สรุปผลและรายงานผลต่อผู้อ านวยการ 

 

ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
 

     ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

 
( นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


