
 

คําสั่งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่      ๑๑๖.๒/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนประจําปการศึกษา 2563

___________________________

ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือก
หนังสือเรียน ปการศึกษา 2563 โดยพิจารณาจัดใหกับนักเรียนทุกคนตั้งแต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 8 กลุมสาระการเรียนรู  และใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวขางตน เปนไปดวยความเรียบรอยตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจําป
การศึกษา 2563  ดังน้ี
          1. คณะกรรมการอํานวยการและกรรมการที่ปรึกษา

1.1   รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ์   กอบัวแกว  ประธาน

1.2   อาจารยธนวัฒน ศรีศิริวัฒน  กรรมการ

1.3   อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ  กรรมการ

1.4    อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา  กรรมการ

1.5   อาจารยระยอง กานดอกไม  กรรมการ

1.6   อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต  กรรมการ

1.7   อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย  กรรมการ

1.8   อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม  กรรมการ

1.9  อาจารยนวลมรกต   ทวีทอง  กรรมการ

1.10 อาจารยนันทินี      นักดนตรี  กรรมการ

1.11 อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล  กรรมการ
หนาท่ี กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการดําเนินการ
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2. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจํากลุมสาระ
2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

   2.1.1 อาจารย ดร.บัวลักษณ    เพชรงาม ประธาน

  2.1.2 อาจารยภาคภูมิ คลายทอง   กรรมการ

2.1.3 อาจารยจารุวัลย พิมผนวช กรรมการ

2.1.4 อาจารยนงนภา อาจทวีกูล   กรรมการ
2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

2.2.1 อาจารยนํ้าผึ้ง ชูเลิศ ประธาน

2.2.2 อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ

2.2.3 อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

2.2.4 อาจารยณัฏฐาภรณ ศรีชนะ กรรมการ

2.2.5 อาจารยอลงกต วงศศรียา กรรมการ

2.2.6 อาจารยสุณิสา เปงมณี กรรมการ

2.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

2.3.1 อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต ประธาน

2.3.2 อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ กรรมการ

2.3.3 อาจารย ดร.ภาวิณี รัตนคอน กรรมการ

2.3.4 อาจารยปยะพงษ   ทวีพงษ กรรมการ

2.3.5 อาจารยปทมาภรณ แกวคงคา กรรมการ

2.3.6 อาจารยเพ็ญนภา   หมีโต กรรมการ

2.3.7 อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ กรรมการ

2.3.8 อาจารยชลธิชา เก็นซ กรรมการ

2.3.9 อาจารยอัจฉรา วงษสวรรค  กรรมการ

2.3.10 อาจารยอริยพล   จิราลักษณ   กรรมการ
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            2.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  2.4.1 อาจารยวรรณา หกประเสริฐ ประธาน

2.4.2 อาจารยศิริพรรณ   คลายคลึง กรรมการ

2.4.3 อาจารยนวลมรกต  ทวีทอง กรรมการ

2.4.4 อาจารยชนกนาถ   แสงทอง กรรมการ

2.4.5 อาจารยสมบัติ อุทาวัน กรรมการ

2.4.6 อาจารย อารยา พักละ กรรมการ

            2.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

2.5.1 อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย ประธาน

2.5.2 อาจารยพรสิรินทร  หาเรือนทรง กรรมการ

2.5.3 อาจารยกิตติพงษ   เสนาะสรรพ กรรมการ

2.5.4 อาจารยนิติ     อรามเรืองสกุล กรรมการ

2.5.5 อาจารยนัฐปภัสร   ทับแอน กรรมการ

2.5.6 อาจารยเมยธาวีย        ศักดิ์ศิษฎพิพัฒ กรรมการ
2.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา

2.6.1 อาจารยอริสา สินธุ ประธาน

2.6.2 อาจารยเสาวณี กานดอกไม  กรรมการ

2.6.3 อาจารยระยอง กานดอกไม  กรรมการ
2.7 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

2.7.1 อาจารยรุงทิวา พงษจําปา   ประธาน

2.7.2 อาจารยนันทินี นักดนตรี กรรมการ

2.7.3 อาจารยธราพงษ ทองกระจาง กรรมการ

2.7.4 อาจารยเกียรติภูมิ  พาช่ืน  กรรมการ

2.8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

2.8.1 อาจารยศราวุฒิ แยมดี ปรธาน

2.8.2 อาจารยณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี กรรมการ
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               2.8.3อาจารยสาวิตรี ผิวงาม   กรรมการ
หนาท่ี   จัดประชุมอาจารยในกลุมสาระเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-
6 ใหตรงตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีเนื้อหาสาระตรงตามความตองการผูสอน โดยเลือกจาก
ทุกสํานักพิมพ ตามรายการในบัญชีหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา และมีผูขายไมตํ่ากวา 3 ราย โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ และนําสงที่เลขานุการคณะ
กรรมการดําเนินการตามขอท่ี 3 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตามแบบฟอรมรายงานการพิจารณาคัดเลือก
หนังสือเรียน แนบทายคําสั่งนี้
             3. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

3.1 อาจารย ดร.สุดารัตน      ศรีมา           ประธานโครงการความเปนเลิศทางภาษา

3.2 อาจารย ดร.ภูวิชญ        ง้ิวลาย           ประธานโครงการภาคภาษาอังกฤษ

3.3 อาจารย ดร.ภาวิณี        รัตนคอน        กรรมการ

3.4 อาจารยดร.บัวลักษณ     เพชรงาม         กรรมการ

3.5 อาจารยนํ้าผ้ึง              ชูเลิศ กรรมการ

3.6 อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต กรรมการ

3.7 อาจารยวรรณา หกประเสริฐ กรรมการ

3.8 อาจารยพรสิรินทร หาเรือนทรง กรรมการ

3.9 อาจารยอริสา สินธุ กรรมการ

3.10 อาจารยศราวุฒิ แยมดี กรรมการ

3.11 นางสาววรนุช พรมวงค กรรมการและเลขานุการ

3.12 นางลลิตา ภูมิแกว  กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี 3.1-3.10  1. ประสาน ติดตาม ใหคําแนะนํา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนประจํากลุม
สาระ

            2. พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 จากคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจํากลุมสาระ
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หนาท่ี 3.11-3.12  1.รวบรวมรายช่ือหนังสือเรียนจากคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจํา
กลุมสาระ และสรุปรายงานนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนของโรงเรียน

           2. สรุปรวบรวมรายช่ือที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือ
เรียนของโรงเรียนรายงานใหผูอํานวยการทราบ

           3. จัดทําตนฉบับรายช่ือหนังสือท้ังหมด สงงานธุรการโรงเรียนเพื่อรายงานผูอํานวยการทราบ

            4. จัดพิมพรายช่ือหนังสือทั้งหมดท่ีผานความเห็นชอบจากที่ประชุมแลวนําเสนอผูอํานวยการ
เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ ตอไป

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความเสียสละเต็มกําลังความสามารถ
หากมีปญหาใด ๆ ใหมีการประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานในหนาที่ที่รับผิดชอบสําเร็จและบังเกิดผล
ดีตามวัตถุประสงค

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  (รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)
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