คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ)
ที่ 79 / 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอนซ่อมเสริม ปีกำรศึกษำ 2558
---------------------ด้วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) มีความต้องการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยให้ความสาคัญกับผู้เรียนทุกคนทั้งผู้เรียนที่ เก่ง ปานกลาง อ่อน ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตลอดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในคาบสอนซ่อมเสริม จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการพุทธศักราช 2546 ประกอบมาตรา27(4) แห่งพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพุทธศักราช 2547 เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังนี้
1. กรรมกำรอำนวยกำร
ประกอบด้วย
นายอารมณ์ ศรีเชียงสา
ประธานกรรมการ
นายเสน่ห์ ฆารพันธ์
รองประธานกรรมการ
นายสมพงษ์ บุญนาม
กรรมการ
นายพัศพงศ์ ปิยะพัศพงศ์
กรรมการ
นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง กรรมการ
นางประทุม บุตรคาโชติ
กรรมการ
นางรุจิรา ยืนยิ่ง
กรรมการ
นางเรืองอุไร เมธาวี
กรรมการ
นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง
กรรมการและเลขานุการ
นางลักขณา บัวช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1.1 ให้คาปรึกษา แนะนาและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานแก่คณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดมีขึ้นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาเนินงาน
2. กรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วยกรรมการดาเนินงาน จานวน 3 ชุด ดังนี้
2.1 กรรมกำรดำเนินงำน เอกสำร และประสำนงำน
ประกอบด้วย นายเสน่ห์ ฆารพันธ์
ประธาน
นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง
รองประธาน
นางเรืองอุไร เมธาวี
กรรมการ
นางทิพวรรณ ศรีสมุทร
กรรมการ
นางสมคิด จิตระบอบ
กรรมการ
นางนิตยา ภูวประภากร
กรรมการ
2
นางนภาพร นุศรีอัน
กรรมการ
นายธัฒนคร พวงคา
กรรมการ
นางราณี พิทยาภาพงศ์
กรรมการ
นางสาราญ สุสี
กรรมการ

นางธันยพร แบนอภัย
กรรมการ
นายชัชวาล นามปรีดา
กรรมการ
นางลักขณา บัวช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 2.1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน แบบสารวจครูผู้สอน ตารางเรียนสอน
ซ่อมเสริม คาสั่งการดาเนินงาน แบบบันทึกการเรียนการสอนประจาวันในชั้นเรียน
2.1.2 ดูแลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และอานวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน
2.1.3 ประสานงานกรรมการดาเนินงานชุดที่ 2.2 และชุดที่ 2.3 เพื่อการดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
2.1.4 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานต่อประธานกรรมการอานวยการ
2.2 กรรมกำรสอนซ่อมเสริม ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย
วิชาภาษาไทย
จานวน 60 คาบ
วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 65 คาบ
วิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ม.ต้น,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,โลกฯ)จานวน 90 คาบ
วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 53 คาบ
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1-1/3
วิชาภาษาไทย นางนิตยา ภูวประภากร
4 คาบ
นางสาวชมพูนุช ชัยบุตร
7 คาบ
วิชาคณิตศาสตร์ นายประเสริฐ ขวาคา
8 คาบ
นายชัชวาล นามปรีดา
4 คาบ
วิชาวิทยาศาสตร์ นางสมคิด จิตระบอบ
8 คาบ
นางฐาปนีย์ เขาทอง
4 คาบ
วิชาภาษาอังกฤษ นางคณิตา ชินภักดี
6 คาบ
นายสุวัฒน์ ปักเกตุ
3 คาบ
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1-2/3
วิชาภาษาไทย นางลาไพ ดีรักษา
3 คาบ
นางอมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร
3 คาบ
นางสาวชมพูนุช ชัยบุตร
3 คาบ
วิชาคณิตศาสตร์ นายอังควร โภคานิตย์
4 คาบ
นางสาวนันท์นภัส อุดมรักษ์
8 คาบ
3
วิชาวิทยาศาสตร์ นางวิไลวรรณ จอมพลาพล
8 คาบ
นางฐาปนีย์ เขาทอง
4 คาบ
วิชาภาษาอังกฤษ นางภัทรานิษฐ์ ปรีชญาพงษ์เจริญ 11 คาบ
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1-3/3
วิชาภาษาไทย นางกนกพรรณ พลวงศา
3 คาบ
นางอมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร
8 คาบ
นางพิมลรัตน์ ศรีกุลจร
8 คาบ
นายฉัตรทอง ดวงลีดี
5 คาบ
วิชาคณิตศาสตร์ นางเรืองอุไร เมธาวี
8 คาบ

นางราณี พิทยาภาพงศ์
8 คาบ
นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร 8 คาบ
วิชาวิทยาศาสตร์ นางทิพวรรณ ศรีสมุทร
8 คาบ
นางศิวพร บัวบุตร
16 คาบ
วิชาภาษาอังกฤษ นางนภาพร นุศรีอนั
6 คาบ
นายสุวัฒน์ ปักเกตุ
3 คาบ
นางอัจฉรีย์ เขียวงาม
3 คาบ
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
3 คาบ
นางสาวภัทรนิษฐ์ ปรีชญาพงษ์เจริญ3 คาบ
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2
วิชาภาษาไทย นางนิตยา ภูวประภากร
3 คาบ
วิชาคณิตศาสตร์ นางราณี พิทยาภาพงษ์
3 คาบ
วิชาวิทยาศาสตร์(เคมี)นางสาวเจนนี่ สมนึก
4 คาบ
(โลกฯ)นายพิพัทธโรจน์ ส่องแสง 3 คาบ
วิชาภาษาอังกฤษนางอัจฉรีย์ เขียวงาม
2 คาบ
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/3
วิชาภาษาไทย นางกนกพรรณ พลวงศา
5 คาบ
วิชาคณิตศาสตร์ นายอังควร โภคานิตย์
3 คาบ
นายชัชวาล นามปรีดา
3 คาบ
วิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)นางพัชราภรณ์ เจริญสุข 4 คาบ
(เคมี)นางสาวเจนนี่ สมนึก
4 คาบ
(โลกฯ)นายพิพัทธโรจน์ ส่องแสง 3 คาบ
(ชีววิทยา)นางสาราญ สุสี
3 คาบ
วิชาภาษาอังกฤษ นางกฤตยา วงศ์สัมพันธ์
2 คาบ
นางสาวกนกกานต์ รองไชย
3 คาบ
4
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 61-6/3
วิชาภาษาไทย นางนงเยาว์ วรรณทอง
8 คาบ
วิชาคณิตศาสตร์ นางฐานัส โภคานิตย์
8 คาบ
วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)นางพัชราภรณ์ เจริญสุข 1 คาบ
(ฟิสิกส์)นางรัชนีย์ ทองน้อย
4 คาบ
(เคมี)นางลักขณา บัวช่วย
6 คาบ
(โลกฯ)นางศิวพร บัวบุตร
5 คาบ
(ชีววิทยา)นางพนมจิตร ประทุมมา 5 คาบ
วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
5 คาบ
นางสาวกนกกานต์ รองไชย
3 คาบ
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสารสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที่สอน
2. สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามตารางสอนที่จัดไว้ โดยให้บันทึก
การเข้าสอนในแบบบันทึกการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกครั้งที่สอน
3. ควบคุมการสอบจัดชั้นเรียนให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2.3 กรรมกำรประเมิน
ประกอบด้วย
นางลักขณา บัวช่วย
ประธานกรรมการ
นางสาวเจนนี่ สมนึก
กรรมการ
นายธนากร ฝอยจันทร์
กรรมการ
นายนราธิป ฮุยนอก
กรรมการ
นายนิพัทธโรจน์ ส่องแสง
กรรมการ
นางสมคิด จิตระบอบ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. จัดทาแบบประเมินสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและครูผู้สอนในการดาเนินงานครั้งนี้
2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อประธานกรรมการอานวยการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ให้เกิดผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
สั่ง

ณ วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายอารมณ์ ศรีเชียงสา)
ผู้อานวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

