
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี  ๒๕๕ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้ ” 
ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  นโยบายหนึ่งคือ

การปรับลดเวลาเรียนของนักเรียนให้น้อยลง  เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาปรับลดช่ัวโมงเรียนของบางรายวิชาให้น้อยลง  แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ี
เด็กๆ ควรเรียนรู้  ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
และก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย   

ในการนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ตรงตาม
เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด  จึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าท่ี เป็นท่ีปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม  
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   ประกอบด้วย 
    ๑.๑ นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ     ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นางณภัทร  แก้วไทย     รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค     กรรมการ 
    ๑.๔ นายวิฑูรย์  ชุมข า      กรรมการ 
    ๑.๕ นายสุชาติ  โรวัฒน์     กรรมการ 
    ๑.๖ นางอมรรัตน์  แขดวง     กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตำม
หลักสูตร)   มีหน้าท่ี วางแผนการด าเนินงาน  ด าเนินการจัดกิจกรรม  และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์   ประกอบด้วย 

   ๒.๑ นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย     ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นายเศณวี  อ่ าครอง     รองประธานกรรมการ 
    ๒.๓ ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคน    กรรมการ 
       ๒.๔ ครูผู้สอนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทุกคน   กรรมการ 
    ๒.๕ นางอัฉราภรณ์  ทองแป้น     กรรมการและเลขานุการ 
 



 ๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม หมวดที่ ๒  เสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้  หมวดที่ ๓  
สร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม  หมวดที่ ๔ สร้ำงเสริมทักษะกำรท ำงำน กำรด ำรงชีพ และทักษะชีวิต      
มีหน้าท่ี  วางแผนการด าเนินงาน  ด าเนินการจัดกิจกรรม  ประเมินผลการจัดกิจกรรมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์   สรุปและรายงานผล  ดังนี้ 

๓.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑  ด าเนินการจัดกิจกรรม ในวันศุกร์แรกของแต่ละเดือน  ประกอบด้วย 
นางกาญจนา  เลิศล้ า     ประธานกรรมการ 

  นางไพรวรรณ  เพชรสงค์     รองประธานกรรมการ 
  นางสาวสุวดี  เงินถาวร     กรรมการ 
  นางฤดี  ทองเนื้อห้า     กรรมการ 

นายเศณวี  อ่ าครอง     กรรมการ 
นายกิจศักดิ์  ชูศรี     กรรมการ 
นายสันต์  จันทนะทรัพย์     กรรมการ 

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน   กรรมการ 
  นางสาวสุทธินี  ทวนด า     กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.๒  คณะกรรมการชุดท่ี ๒  ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ท่ี ๒-๔  ของแต่ละเดือน โดยแยกเป็น
ระดับช้ัน ดังนี้ 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว     ประธานกรรมการ 
  นางลมัย  รัตนมณี     รองประธานกรรมการ 
  นางสุเจตน์  บุญปล้อง     กรรมการ 

นางณิรดา  จงจิตร     กรรมการ 
  นางจินดา  ไตรภูมิ     กรรมการ 
  นางสุวิไล  กันตังกุล     กรรมการ 
  นางกัลยา  พรมทิพย์     กรรมการ 

นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์    กรรมการ 
นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์    กรรมการ 
นางจีรนันท์  แซมมงคล     กรรมการ 

  นางสาวณัฐวดี  แสงป้อม     กรรมการ 
  นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย     กรรมการ 

นายกุลธนิต  ด้วงกูล     กรรมการ 
นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี    กรรมการและเลขานุการ 
 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
นางสาวรัติยา  ทองสีนุช     ประธานกรรมการ 

  นางอัฉราภรณ์  คงแป้น     รองประธานกรรมการ 
  นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง    กรรมการ 

นางวารุณี  จินดาวงศ์     กรรมการ 
นางเพ็ญศรี  หนูหนอง     กรรมการ 



  นางฐิรกานต์  สุขยา     กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า    กรรมการ 
นางณิชกมล  รัตนพันธ์     กรรมการ 
นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม     กรรมการ 

นางกุลยา  รักเพชร     กรรมการ 
  นางกฤติกา  จ านง     กรรมการ 

นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์     กรรมการ 
นายพินิจ  เทพมณี     กรรมการ 
นางสาวสุภาพร  มณีโชติ     กรรมการเลขานุการ 
 

 ๔. คณะกรรมกำรนิเทศภำยใน  ติดตำมกำรทบทวนกำรปฏิบัติ(AAR)  มีหน้าท่ี  นิเทศ ติดตามผล
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ร่วมทบทวนการปฏิบัติ(AAR)  หลังจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้”  ประกอบด้วย 
       ๔.๑  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ     ประธานกรรมการ 
    ๔.๒ นางณภัทร  แก้วไทย     รองประธานกรรมการ 
    ๔.๓ นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค     กรรมการ 
    ๔.๔ นายวิฑูรย์  ชุมข า      กรรมการ 
    ๔.๕ นายสุชาติ  โรวัฒน์     กรรมการ 
    ๔.๖ นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๕. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำสรุปและรำยงำนผลโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  มีหน้าท่ี 
รวบรวมข้อมูล จัดท าสรุปโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  หลังการทบทวนการปฏิบัติ(AAR)  เพื่อรายงานผล 
และใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการวางแผนด าเนินโครงการในภาคเรียนต่อไป  ประกอบด้วย 
    ๕.๑  นางอมรรัตน์  แขดวง     ประธานกรรมการ 
    ๕.๒  นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์     รองประธานกรรมการ 
    ๕.๓  นางปรียา  บุญให้ผล     กรรมการ 
    ๕.๔  นางนัชพร  ก าเนิดรักษา     กรรมการ 
       ๕.๕  นางบุษบา  สุทธิมาศ     กรรมการ 
    ๕.๖  นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ    กรรมการ 

   ๕.๗  นายณัฐพันธ์  ชงากรณ์     กรรมการ 
    ๕.๘  นายวิษณุพงค์  ผ่องฉาย     กรรมการ 

   ๕.๙  นายอดิศร  อินทรสุวรรณ     กรรมการ 
    ๕.๑๐  นางจิตติมา  จู้ท่ิน     กรรมการ 
            ๕.๑1  นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม    กรรมการ 
    ๕.๑2  นางสาวกาญจนา  คงชนะ    กรรมการเลขานุการ 

     



ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการสืบไป 

  

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๖   ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
       (นางณภัทร  เมืองไทย) 
     รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 

 


