
 

 

 

 
  ค ำสั่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยำ 

ท่ี    164/2563 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเรียนซ้ า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

.................................................................................... 
 

      ด้วย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาจะด าเนินการเรียนซ้ า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี  
1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เพื่อใหการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการด าเนินการเรียนซ้ า ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
       1. นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง ผู้อ านวยการ ประธานกรรมกร 
   2. นายวิเชียร  ทุยเวียง รองผู้อ านวยการ                 รองประธานกรรมการ 
       3. นายวัฒนชัย  ภูมิผักแว่น รองผู้อ านวยการ                 รองประธานกรรมการ 
       4. นายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา                  รองผู้อ านวยการ                 รองประธานกรรมการ 
   5. นางพิมลรัตน์  สุวรรณ                        ครู                    กรรมการ 
   6. นางอ านวย  แก้วจัตุรัส                        ครู                    กรรมการ   
   7. นางบุษยรินทร์  สวรรค์น้อย                  ครู                    กรรมการ 
   8. นายชาญชัย  เวียนเตียง                       ครู                    กรรมการ 
       9. นางสุภาพร  สิงห์นลินธร                      ครู                    กรรมการ 
   10. นายราเชนทร์  พุ่มแจ้                         รองผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
   11. น.ส.อรวรรณ  โอนากุล                       ครู                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       12. นางพัชรินทร์   ดอนสมพงษ์                 ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  วินิจฉัย  ส่ังการ  ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
       1. นายราเชนทร์  พุ่มแจ้                          รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
   2. นางพิมลรัตน์  สุวรรณ                         ครู                    รองประธานกรรมการ 
       3. นางสุภาพร  สิงห์นลินธร                      ครู                    กรรมการ 
       4. นางสุดารัตน์  อยู่แพ ครู กรรมการ 
       5. นายธีรพงษ์  ศรีนังคะมาลี            ครู            กรรมการ 
       6. นายนวพล  เพ็งลี                               ครู กรรมการ 
       7. น.ส.อรวรรณ  โอนากุล                        ครู                                     กรรมการและเลขานุการ 
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        8. นางพัชรินทร์   ดอนสมพงษ์                 ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        9. นางสาวชลลดา  ประเสริฐ                   ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      10. นางสาวจุฬาวัลย์  อินเอี่ยม                  พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  1. ด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม และประสานงานกับคณะกรรมการการเรียนซ้ าของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. แจ้งข้อก าหนดและแนวปฏิบัติของนักเรียนในการลงทะเบียนเรียนซ้ า และการเรียนซ้ าในรายวิชาต่างๆของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            3. รวบรวมผลการเรียนซ้ าจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4. ประกาศผลการเรียนซ้ าและเสนอรายงานต่อผู้บริหาร วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
 

3.  คณะกรรมกำรกำรเรียนซ  ำ ก ำกับ ติดตำม ประสำนงำนและส่งผลกำรเรียนซ  ำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ 
    กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย 

     1. นายราเชนทร์  พุ่มแจ้    รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
     2. นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน  ครู            กรรมการ 
     3. ว่าท่ี ร.ต. ดัสกร  ชุมปัญญา                ครู กรรมการ 
     4. นางสุดา  พงษ์สิทธิศักดิ์                     ครู            กรรมการ 
     5. นางเพ็ญศรี  ทองทวี                         ครู กรรมการ 
     6. นายสุรวัตร  ค าพรมมาภิรักษ์  ครู กรรมการ 
     7. นางอ าไพ  โคตรแสนลี   ครู กรรมการ 
     8. นายสังข์ทอง  จันทร์คลัง  ครู กรรมการ 
     9. นายสถาปัตย์  สมสุข  ครู            กรรมการ 
     10. นายจักรพงษ์  มาลาศิลป์  ครู กรรมการ 
     11. นางสุดารัตน์  อยู่แพ  ครู กรรมการ 

          12. นายธีรพงษ์  ศรีนงัคะมาลี  ครู            กรรมการ 
          13. นายนวพล  เพ็งลี                           ครู กรรมการ 
          14. นางสาวชลลดา  ประเสริฐ                 ครู กรรมการ 
          15. นางสาวจุฬาวัลย์  อินเอี่ยม                พนักงานราชการ กรรมการ 
          16. น.ส.อรวรรณ  โอนากุล                     ครู                                    กรรมการและเลขานุการ 
          17. นางพัชรินทร์   ดอนสมพงษ ์              ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  1. รับรายช่ือนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ าท่ีงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ  
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563   
            2. จัดการเรียนซ้ าให้นักเรียนในรายวิชาต่างๆตามรายช่ือท่ีนักเรียนได้ลงทะเบียนขอเรียนซ้ าในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  ควบคุม ก ากับ ติดตามการเรียนซ้ าระหว่างวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 – 30 
มิถุนายน 2563 
            3. รวบรวมและส่งผลการเรียนซ้ าเป็นรายวิชาและรายห้องเรียงตามระดับช้ัน จ านวน 1 ชุด ท่ีงานวัดและ 
ประเมินผลการเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ วันท่ี 3 กรกฏาคม 2563 
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4. คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย 
       1. นายราเชนทร์  พุ่มแจ้                          รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
   2. นางพิมลรัตน์  สุวรรณ                         ครู                    รองประธานกรรมการ 
       3. นางสุภาพร  สิงห์นลินธร                      ครู                    กรรมการ 
       4. นางสุดารัตน์  อยู่แพ ครู กรรมการ 
       5. นายธีรพงษ์  ศรีนังคะมาลี            ครู            กรรมการ 
       6. นายนวพล  เพ็งลี                               ครู กรรมการ 
       7. น.ส.อรวรรณ  โอนากุล                        ครู                                     กรรมการและเลขานุการ 
       8. นางพัชรินทร์   ดอนสมพงษ์                  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       9. นางสาวชลลดา  ประเสริฐ                    ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาวจุฬาวัลย์  อินเอี่ยม                   พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  1. เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลความพึงพอใจในการเรียนซ้ า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
            2. เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการด าเนินการเรียนซ้ า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

  3. รายงานผลการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 
 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดผล 
ดีแก่ทางราชการต่อไป 

 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 
ส่ัง ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

     

                                                                 
  (นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 
 
 

 


