
  
 
                       
 

 
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ที่  268/2561 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้าํในรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมผานเกณฑ (0, ร, มส ,มผ)   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2561  
--------------------------------- 

 
          ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กําหนดใหนักเรียนท่ีมผีลการเรียนไมผาน
เกณฑ (0, ร, มส ,มผ)  ในรายวิชาของปการศึกษา  2559 -  2560  ลงทะเบียนเรียนซ้ําและดําเนินการเรียนซ้ํา 
ระหวางวันที่  23  กรกฎาคม  -  22  สิงหาคม  2561 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละ
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  วรรคหน่ึง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามความในมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการเรียนซ้าํในรายวชิาที่มผีลการเรียนไมผาน
เกณฑ (0, ร, มส ,มผ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2, 3, 5 และ 6  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2561  ปฏิบัติ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

 1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ   มีหนาที ่ ใหคําปรึกษาในการดาํเนินการเรียนซํ้าในรายวชิาที่ม ี
ผลการเรียนไมผานเกณฑ (0, ร, มส ,มผ)  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 
    1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
    1.2 นางสาววไิล ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
    1.3 นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
    1.4 วาท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
    1.5 นายบุญสง  เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
    1.6 นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
    1.7 นางดวงพร เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
    1.8 นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
    1.9 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการรับลงทะเบยีนซอมเสริมและแกไขผลการเรียน  มีหนาที่    
        1. หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูรับใบสงผลแกตัวและใบลงทะเบียนเรียนซํ้า ที่งานวัดผลประเมินผลใน
วันที่  23  กรกฎาคม  2561  นําไปแจกใหกับครูในกลุมสาระการเรียนรู 
     2. ครูประจําวชิารับลงทะเบียนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนไมผานเกณฑ (0, ร, มส, มผ) ที่หองกลุมสาระ
การเรียนรู หรือตามที่ครูนัดหมายตามวันเวลาที่กําหนด (โดยลงทะเบียนแยกตามรายวิชา)  
      3. หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูรวบรวมใบลงทะเบียนเรียนซ้ําแตละรายวิชาสงท่ีงานวดัผลประเมินผล
หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียน   
       4. ครูหัวหนาระดับและครูที่ปรึกษารับใบคํารองขอสอบแกตัวแจกใหนักเรียนพรอมทั้งกํากับติดตาม
นักเรียนใหดําเนินการแกไขผลการเรียนตามวันเวลาท่ีกําหนด  ประกอบดวย 
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         2.1 นายดิเรก ทองหนัก  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
         2.2 นางเจียรนัย สืบคํา      ครูชํานาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
         2.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     กรรมการ 
         2.4 ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น      กรรมการ 
         2.5 หัวหนาระดับชั้น      กรรมการ 
         2.6 นางอิสริยา  ณ พทัลุง   ครูชํานาญการ  กรรมการ 
         2.7 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง  ครู   กรรมการ 
         2.8 นายวีรชัย  วาณิชยสกุล   ครูอัตราจาง  กรรมการ             
         2.9 นางอุษา กอบกิจ   ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

      3. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่  
              1. จัดทําเอกสารใชในการดําเนินการซอมเสริมและแกไขผลการเรียน พรอมตรวจสอบได 
    2. ดําเนินการแกไขผลการเรียนท่ีหองกลุมสาระการเรียนรูหรือตามท่ีครูนัดหมายตามวันเวลาที่กําหนด 
    3. ครูประจาํวิชา  บันทึกการเรียนซ้ําของนักเรียนลงในแบบบันทึกการซอมเสริมและแกไขผลการเรียน
และเขียนผลการแกไขผลการเรียนของนักเรียนในใบสงผลการแกไขผลการเรียนสาํหรับครูประจําวิชา  พรอมลงชื่อ
กํากับ  แลวนําสงที่งานวัดผลประเมินผลภายในวันที่  23  สิงหาคม  2561  ทีง่านวัดผลประเมินผลหรือถา
ดําเนินการเสร็จสิ้นกอน สามารถสงผลกอนไดที่หองวัดผล 

        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
  1. นางสาวแววมยุรา     จันทรสง         ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นางดวงเดือน   เรงเจริญ  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางรุงรว ี    อภิชาติธํารง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
        4. นางณัชภัทร   วงศจีน           ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวยพุิน  คงคอน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสมจิต  ทองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางกมลสรวง  คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 9. นางสาวธรรมรัตน   ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางดวงเดือน กิติประสาท ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 11. นายสมนึก  ใยศิลป  ครูผูทรงคุณคา  กรรมการ 
 12. นางสาวมณ ี  แซทอ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
       1. นางอุษา     กอบกิจ  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุรีรัตน  ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางกาญจนา     จันทรสุคนธ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางดวงพร     เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. วาท่ี ร.ต.นิทัศน คําทา     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางบุษราภรณ บุญวังแร ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7. นางสุรีย  ศิริรัตน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางสาวธิดา  รุงไพบูลยฤทธิ์    ครูชํานาญการ  กรรมการ  
 9. นางสาวสุชาวด ี พิมหานาม ครู   กรรมการ 
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 10. นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง  ครูผูชวย   กรรมการ 
 11. นางสาวสุมนรชั ชมสวนสวรรค ครูผูทรงคุณคา  กรรมการ 

 12. นางสาวพิชญาภัค กันอินทร ครูอัตราจาง  กรรมการ 
13. นางสาวปรางคทราย  อุดดวง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
  1. นางสุภาพ  อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสมนึก  เกิดเนตร ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นางธิติมา  รสด ี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางนงคราญ  เอ่ียมบาง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายอัคคเดช  เผือกทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวิไลลักษณ  งานสลุง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวรรณธน ี  ศิริโชติไพบูลย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายสงบ  ดุษฏีธัญกุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางพยอม  คุมฉาย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

11. นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 12. นางสาวสุภัคฉว ี เอ่ียมสําอางค ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 13. นายนิกร  พันธรุณ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 14. นางสาวภัณฑิลา แยมพยุง ครูผูชวย   กรรมการ 
 15. นางสาวอัฐอรว ี อํ่าบางกระทุม ครูอัตราจาง  กรรมการ  

16. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นางสุพรรณ  วงศาโรจน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวภัทรินทร สังขทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5  นายสุรสิทธิ ์  คัมภีรทัศน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสมพร  ศรีพูล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวาสนา  ประวันนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 8. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นายไพโรจน  สิริพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 11. นางสาวนลนฐัรัตน เหลืองออน ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 12. นายสิทธิชัย  สิงหเทพ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 13. นางชลปรียา  สวนทว ี  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายปฏิวัต ิ  วิจารณปรีชา ครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 

2. นายพิทักษ  โพธิ์ทอง    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
3. นายบุญสง  เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
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4. นางอําพร  สินมา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายปรัชญาวัฒน ปนเกตุ  ครูอัตราจาง  กรรมการ      

 6. นางสาวกัลยา  พึ่งพาณิชยกุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  1. นางทวีสุข  บัวทอง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางรัชนี  พรมชู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายไพบูลย  อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 4. นางสินีนาฎ  คชนิล  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 5. นายวรวิทย  ไชยมิ่ง  ครู   กรรมการ 
 6. นายชัยรัตน  อํ่าพูล  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 7. นางสาวลักษณา เยาวสังข ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 8. นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 9. นางสาวบุษกร  พรหมศรี ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 10. นางสุรภา  จันทรเปลง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 1. นางอโณฌา  บุญโสภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3.  นางจารวุรรณ เดชคุม  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4. นางนาตฤด ี  สุขสินธารานนท ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางประภาพรรณ   พรมสาร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางดารารัตน   มะอิ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายอดิเทพ  กรีแสง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสมศรี  แซเลา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 9. นางวรรณเพ็ญ   เชื้อสิงห  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางสวาท  สิริพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

11. นายณรงค  จันทุดม  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 12. นายชาต ิ  ถาวร  ครูชํานาญการ  กรรมการ  
 13. นายคนอง  ทองเมือง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 14. นางชลธิชา  วรภู  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 15. นายเอกกมล   เรืองเดช  ครู   กรรมการ 
 16. นายธีรพงษ    นวลดอน ครู   กรรมการ  

17. นายธีระยุทธ  อินไชย  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 18. นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง  กรรมการ  
 19. นางสาวสาคร  อยูนุย  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  1. นางจินดา    คันธัพ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางศจีลักษณ   พงศสุภา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3. นางภารณ ี  เสนีวงศ ณ อยุธยา  ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
4. นายสันติพร  ภูพงษ   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางนุศรา  จันทรสละ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
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 6. นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางผกากรอง   พินิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

8. นางอัญชลีลักษณ ผลประเสริฐ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
9. นางปาริชาต ิ   สิทธิ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
10. นางนงนุช  วิริยานุกูลกิจ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
11. นางสาวสาวิตร ี  ขาวทรงธรรม ครู   กรรมการ  
12. นายธราธร  สุขะอาคม ครูผูชวย   กรรมการ 
13. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม ครูผูชวย   กรรมการ 
14. นางสาวปารถนา หอมลา  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
15. นางธนิฐตา  ลิขสิทธิ์พันธุ ครู   กรรมการ 
16. Mr.Wilfredo  Bantiling  Tan ครูอัตราจาง  กรรมการ 
17. Mr.Kayode lsaac lge  Orimobi ครูอัตราจาง  กรรมการ 
18. Mr. Kim  Patrick  Abe  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
19. Miss.Yunmeng Shi   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
20. นางพนัชกร  มีศาสตร  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1. นางสาวยพุิน  คงคอน  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางกาญจนา  จันทรสุคนธ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางจุฑาทิพย   ยงพาณิชย ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการประสานงาน  มีหนาที่   
  1.  สรุปรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร และ มส ทุกรายวิชาและประสานงานกับผูที่เก่ียวของ 
  2.  ติดตามการดําเนินการแกไขผลการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรูตามวันเวลาที่กําหนด 
ประกอบดวย 
      4.1 นางสาววไิล  ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ   

4.2 นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      4.3 นางสาวสมพร ศรีพูล  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  4.4 นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

4.5 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง  ครู   กรรมการ 
4.6 นายธีรพงษ  นวลดอน ครู   กรรมการ  

  4.7 นายวีรชัย     วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  4.8 นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 

4.9 นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  4.10 นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

5.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ  มีหนาที่ ประกาศประชาสัมพันธขั้นตอนในการดําเนินการใหนักเรียน
และผูเกี่ยวของทราบ  ประกอบดวย 

 5.1  นางภารณี    เสนีวงศ ณ อยุธยา  ครูเชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
 5.2  นางพนิตนาฏ รัตนพนิต ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

5.3  นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
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    ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหเปนที่เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค   

ของการดําเนินงานดวยด ี
 

สั่ง ณ วันที่  18   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชนิราชพิทยา 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไมผานเกณฑ (0, ร, มส ,มผ) 
                      ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2561 

 
************************************************************************ 

ขั้นที่  1  ครูท่ีปรึกษารับแบบคํารองขอสอบแกตัว  จากงานวัดผลประเมินผลในวันที่  23  กรกฎาคม  2561 
            และแจกใหกับนักเรียน พรอมทั้งช้ีแจง  ใหคําแนะนําและกํากับติดตามใหนักเรียนดําเนินการแกไข 
            ผลการเรียนใหเสร็จสิ้นภายในวันเวลาที่กําหนด 
ขั้นที่  2  นักเรียนนําใบคํารองขอสอบแกตัวและแบบบันทึกการเรียนซํ้า ไปดาํเนินการแกไขผลการเรียนที่หองกลุม 
            สาระการเรียนรู หรือตามที่ครูนัดหมาย โดยลงทะเบียนแกไขผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีมีผลการเรียน 
            ไมผานเกณฑ (0, ร, มส, มผ)  
ขั้นที่  3  การสงผลการแกไขผลการเรียน 

1. ครูประจําวชิาเขียนผลการแกไขผลการเรียนในใบคํารองขอสอบแกตัวของนักเรียน   
พรอมลงชื่อกํากับ   

2. ครูประจําวชิา  เขียนผลการแกไขผลการเรียนของนักเรียนในใบสงผลการแกไขผลการเรียน
สําหรับครูประจําวชิา  พรอมลงชื่อกํากับ  และบันทึกการซอมเสริมและแกไขผลการเรียนลงใน
แบบบันทึก แลวนําสงที่งานวดัผลประเมินผลภายในวันที ่23  สิงหาคม  2561  

     3.  ครูที่ปรึกษาหรือนักเรียนใบคํารองขอสอบแกตัวของนักเรียน แลวนําสงที่งานวัดผลประเมินผล   
         หลังสิ้นสุดการแกไขผลการเรียน 

ขั้นที่  4  งานวัดผลประเมินผลรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารเพื่อประกาศผลการแกไขผลการเรียน  
ขั้นที่  5  ประกาศผลการแกไขผลการเรียน ภายในวันที่  30 สิงหาคม  2561 
  
    *** หมายเหตุ    

 นักเรียนที่ไมดําเนินการแกไขผลการเรียน (0, ร, มส, มผ)  ในรายวิชาของปการศึกษา 2559 – 2560  
ใหแลวเสร็จ กรณีที่นักเรียนกําลังศึกษาอยูช้ัน ม.3 และ ม.6  นักเรียนอาจจะจบการศึกษาไมพรอมรุน 

 กรณีที่นักเรียน เรียนช้ําครูประจําวิชา ตองกรอกขอมลูการเรียนซ้ําในแบบบันทึกการซอม 
          เสริมและแกไขผลการเรียนดวย 

 
 
 

 
 


