
 

                                                   
           

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลอ ำเภอน้ ำเกลี้ยง(เขิน) 
ที่  ๐๙๙/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
------------------------------------------ 

                 นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งคือการ
ปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้
ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็น
ทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง  
                 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้ผู้เรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย โดยเริ่มด าเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอ
น้ าเกลี้ยง(เขิน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ประเภทโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอที่
เข้าร่วมโครงการตามนโยบาย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพ่ือสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้  
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑. นายสุทิน ไชยานุกูล      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)        ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวัลลภ  อินทะแสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)         รองประธานกรรมการ 
๓. นางวัชรีรัตน์  สุทธิวารี  ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑         กรรมการ 
๔. นางทิวาวรรณ  ทวีวัยชัยพล ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒     กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณงาม ชายหิน  ครูช านาญการ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓             กรรมการ 
๖. นางอัมพร  อุ้มบุญ     ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔      กรรมการ 
๗. นายส าเริง  วิวาสุขุ    ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕     กรรมการ 
๘. นายชัชวาล  ค าเพราะ  ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     กรรมการ 
๙. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ/เลขานุการ 

 
 



 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

๑. นางวัชรีรัตน์  สุทธิวารี       ครูช านาญการพิเศษ                       ประธานกรรมการ 
๒. นายอุทิศ  จันทะรัตน์     ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
๓. นางเพลินพิศ  โคตรเจริญ   ครอัูตราจ้าง                                                  กรรมการ 
๔. นางสาววารุณี  ทวีวัยชัยพล  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                         กรรมการ 
๕. นางสาวนันทนา  สายทอง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู               กรรมการ 
๖. นางสาวแสงทอง  ค าบุ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู               กรรมการ 
๗. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ/เลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 

๑. นางทิวาวรรณ  ทวีวัยชัยพล ครูช านาญการพิเศษ                       ประธานกรรมการ 
๒. นายภูธร  ค าพันธ์       ครู คศ.๑                              กรรมการ 
๓. นายลือชัย  เนื่องทะบาล   ครูช านาญการ                                                 กรรมการ 
๔. นางล าไพ  ภูติยา        ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                         กรรมการ 
๕. นางสาวนิตยา  ชนะกุล    ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
๑. นายวิชาญศักดิ์  กิ่งสกุล    ครูช านาญการพิเศษ                       ประธานกรรมการ 
๒. นางนวรัตน์  เข็มทอง     ครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
๓. นางวนิดา  จันทร์มาลี     ครูช านาญการ                                                 กรรมการ 
๔. นางสาวฉัตรฤดี  โคตรเจริญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                กรรมการ 

๕. นางสาวพรรณงาม  ชายหิน ครูช านาญการ                                กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 
๑. นางอาพรไพ  ทองสุ      ครูช านาญการพิเศษ                       ประธานกรรมการ 
๒. นางอัมพร  อุ้มบุญ       ครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
๓. นายเฉลิมวิทย์  แสงสันต์   ครู คศ.๑                                                    กรรมการ 
๔. นางสาวเบญจวรรณ  ธุระพันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                กรรมการ 
๕. นางสาวอารีวรรณ  ทองสุ    คร ูคศ.๑                                  กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ 
๑. นายนิพล  ทวีวัยชัยพล    ครูช านาญการพิเศษ                       ประธานกรรมการ 
๒. นายส าเริง  วิวาสุขุ       ครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
๓. นางสุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน์    ครูช านาญการพิเศษ                                             กรรมการ 



๔. นายวีระชน  เมืองจันทร์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                กรรมการ 
๕. นางสาวอภิรดี  สังข์ทอง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู               กรรมการ 
๖. นางจิรานัน  สุขศรี     ครูช านาญการพิเศษ                            กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
๑. นางสายทอง  ไชยานุกูล   ครูช านาญการพิเศษ                       ประธานกรรมการ 
๒. นายชัชวาล  ค าเพราะ    ครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
๓. นายฉัตรเพชร  สู่เสน       ครู คศ.๑                                                    กรรมการ 
๔. นางสาวเสาวภา  สระน้ า   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                กรรมการ 
๕. นางสาวภิญญ์ธนัท  ศรีค า  ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการ/เลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยนิเทศ 
๑. นายสุทิน  ไชยานุกูล     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)     ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวัลลภ  อินทะแสง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)     กรรมการ 
๓. นายศักดา  สุทธิวารี        ครูช านาญการพิเศษ                                         กรรมการ/เลขานุการ 

 
               ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ  หากพบปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการทราบโดยทันที 
 

                ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่  ๒ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   ๓๐   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
                                                                                            

                                                                   (ลงชื่อ)              
                   (นายสุทิน  ไชยานุกูล) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) 
 


