คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๗๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรโครงกำรค่ำยวิชำกำร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
.....................................................................
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตบางเขน ร่วมกับโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ได้จัดโครงการค่ายวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้ นักเรียนมีป ระสบการณ์ การเรียนรู้ในด้านวิชาการเรียนเสริมเติมเต็ม และรู้จักใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์
ระหว่างวัน ที่ ๑๙ เมษายน – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ในกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
คณิ ต ศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ทั้งนี้ เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น งานบรรลุ ต ามจุดประสงค์และเป็ น ไปด้ วยความเรียบร้อย อาศัย อานาจ
ตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบกับมาตราที่ ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ ดังนี้
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นายชวิศ
จิตปุณยพงศ์
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
๔. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
กรรมการ
๕. นายนิติกร
ระดม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ อานวยการ กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายนิติกร
นางปนัดดา
นางแก้วใจ
นายฉัตรชัย
นางฐิติรัตน์
นายกิตติพล
นางสาวขวัญเรือน

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ระดม
ประธานกรรมการ
บุญตานนท์
รองประธานกรรมการ
เหมือนอินทร์ กรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
พาสนยงภิญโญ กรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อร่ามพงษ์
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โยงทองหลาง กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
มุ่งผลกลาง
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ

~๒~
๘. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
๙. นายชาตรี
อุลิศ
กรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
๑๐. นางกาญจนา
แก้วจันทร์
กรรมการจัดพิมพ์เอกสารและทะเบียนนักเรียน
๑๑. นายอนันต์
เชื้อชีลอง
กรรมการจัดพิมพ์เอกสารและทะเบียนนักเรียน
๑๒. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการจัดทาเอกสาร – สาเนาเอกสาร
๑๓. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร
๑. จัดตารางการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
๒. จัดทารายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสารวจเวลาเรียน
๓. กากับ ติดตาม และตรวจสอบเอกสารประกอบการสอนของครูผู้สอนทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๔. ดูแลการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
๕. จัดทาบัญชีรายชื่อของครูผู้สอนเพื่อตรวจสอบเวลาในการสอน
๖. สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย เมื่อสิ้นสุดโครงการ เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้ำที่กลุ่มบริหำรงบประมำณ
๑. รับเงินค่าสมัครของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และติดตามนักเรียนที่ค้างชาระเงิน
๒. เบิก – จ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการและค่าเอกสาร
ประกอบการสอน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. ควบคุม กากับ ติดตามและดูแลให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าที่ทาการเรียน
การสอน
๒. ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการเข้าเรียน การพักกลางวันและหลังเลิกเรียน
๓. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน จัดเวรยามตลอดช่วงเวลา
ที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
๔. ดูแลความสะอาด ให้การอานวยความสะดวกแก่นักเรียนในการใช้อาคารเรียน ห้องเรียน
โรงอาหาร และห้องน้า
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้ำที่กลุ่มบริหำรทั่วไป
๑. ดูแล ติดตั้งเครื่องเสียงหน้าเสาธงทุกเช้าที่มีการเรียนการสอน
๒. บันทึกภาพและวีดีทัศน์ตลอดการจัดโครงการฯ
๓. ดูแลแม่บ้าน/ช่างครุภัณฑ์ให้ทาความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้า ที่ใช้ทาการเรียน
การสอน
๔. ดูแลแม่ค้าที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

~๓~
คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอน
๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๑. นางนิตยา
๒. นางจิตติญา
๓. นางญาณิศา
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
๑. นางสาวอมรรัตน์
๒. นางสุธาดา
๓. นายจารุพงศ์
๔. นางสาวกนกวรรณ
๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๑. นางมัณฑนา
๒. นายนพดล
๓. นางสาวนูรีดา
๔. นายสุโชติ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
๑. นางสุกรานต์
๒. นางสาวทศรัตณ์
๓. นางสาวดวงพร
๔. นายณัฐพร
๓. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๑. นางรัถญา
๒. นางสาวนันทวัน
๓. นางวิริสา
๔. นางสาวอภิญญา
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
๑. นางสาวอัจฉรา
๒. นางสาวณัฐชยา
๓. นายพงศ์นที
๔. นางสาวเปรมจิต
๕. นายอนันต์

ปัญจากุล
กล่อมเจ๊ก
จันทะแจ่ม
กระดาษ
ศิริกุล
กวางษี
ทองดี

ฟักขาว
เชิงศิริ
มะลี
โชติมัย
มหาสารินันทน์
สุวรรณรัตน์
ปราบคช
จันทร์ประนต

คาแพง
เชิงหอม
ปัญญะโส
ขาอินทร์
วงษ์แก้ว
จิตมาศ
คงถาวร
จันนุช
เชื้อชีลอง

~๔~
๔. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๑. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว
๒. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
๓. นางสาวภัทรสุดา หนองกก
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
๑. นายอนุรักษ์
สวัสดี
๒. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช
๓. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
๕. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๑. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
๒. นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
๓. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
๔. นางสาวชฎาพร
ประกอบมูล
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
๑. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
๒. นางธนิดา
กุรุพินท์พาณิชย์
๓. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
๔. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ
๕. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น
๖. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน
๗. Mr.Dean Darryl Escalante
หน้ำที่
๑. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่โรงเรียนกาหนดไว้
๒. ตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียนตามบัญชีรายชื่อทุกครั้งที่ทาการสอนส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. จัดทาแบบประเมินผล Pre – test และ Post - test เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
๔. จัดทาเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมความรู้พิเศษ และเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของนักเรียนเป็นรูปเล่มเรียบร้อยตามที่โรงเรียนกาหนด และส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

~๕~
๑. นายฉัตรชัย
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๒. นางสาวบุศรัตน์
๓. นางกัญญารัตน์
๔. นางสาวธัญจิรา
๕. นางสุกัญญา
๖. นางสาวเนตรทราย
๗. นางสาวพัชราภรณ์
๘. นางสาวซากีน๊ะห์
๙. นางกาญจนา
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
๑๐. นายอนันต์
๑๑. นางสาวเปรมจิต
๑๒. นายสาพันธุ์
๑๓. นายชาตรี
๑๔. นางสาวชฎาพร
๑๕. นายสุโชติ
๑๖. นายธีรณ์
๑๗. นายพีรยุทธ

คณะกรรมกำรประจำชั้นเรียน
พาสนยงภิญโญ
รู้ยืนยง
สารบูรณ์
จุนทวิเทศ
ปาติสัตย์
เทียมสัมฤทธิ์
อุทรักษ์
มะลี
แก้วจันทร์

กลุ่ม ๑ และ ๒
กลุ่ม ๓
กลุ่ม ๔
กลุ่ม ๕
กลุ่ม ๖
กลุ่ม ๗
กลุ่ม ๘
กลุ่ม ๙

เชื้อชีลอง

กลุ่มการเรียน วิทย์ – คณิต ห้องเรียนพิเศษ
กลุ่มการเรียน คณิต – อังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
กลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์ ๑ และ ๒
กลุ่มการเรียน มนุษยศาสตร์ ๑
กลุ่มการเรียน มนุษยศาสตร์ ๒
กลุ่มการเรียน มนุษยศาสตร์ ๓
กลุ่มการเรียน ศิลปศาสตร์ ๑
กลุ่มการเรียน ศิลปศาสตร์ ๒
กลุ่มการเรียน ศิลปศาสตร์ ๓

จันนุช
กระจ่าง
อุลิศ
ประกอบมูล
โชติมัย
จันทิภานุวัฒน์
บรรเทาวงษ์

หน้ำที่
๑. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน การเข้าแถวหน้าเสาธงตามบัญชีรายชื่อทุกวันที่มีการจัดการเรียนการสอน
๒. ติดตาม โทรแจ้งประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนที่ประจาชั้นเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

