
~ 1 ~ 
 

 

ที ่     /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 

.................................................................. 

ด้วยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้ด าเนินงานวิจัยเพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาการศึกษา และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และมาตรา 27 มาตรา 86 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

 1.1 นายปิติ  ยางกลาง ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 

 1.2 นายศศิพงษ์ แผ่นผา  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

 1.3  นางกนกวรรณ  บุญปลูก  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ  

  1.4 นายสุรศักดิ์  เทพอภิชัยชัยกุล  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ  

  1.4 นางวทันยา   ยางกลาง รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

 1.5 นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี ครู คศ.2    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผนด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ติดตาม เพ่ือพัฒนาให้การ

ด าเนินงานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

และบุคลากร 
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2. คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการวิจัย ประกอบด้วย 

    2.1 นางวทันยา    ยางกลาง  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

       2.2 นายคณิน  นาคะไพบูลย์  ครู คศ.3  กรรมการ 

       2.3 นางสาววิจิตรา  สอนทะ   ครู คศ.2  กรรมการ 

       2.4 นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที ่จัดท าเอกสารและสื่อเกี่ยวกับการท าวิจัย วางกรอบแนวทางการวิจัยของโรงเรียน ครู และบุคลากรเป็น

วิทยากร แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติการวิจัย ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน  

3. คณะกรรมการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 

   3.1 นางวทันยา    ยางกลาง  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

   3.2 นางกนกศรี   นาคะไพบูลย์  ครู คศ.3  กรรมการ 

  3.3 นายชัยวัฒน ์ พุมดวง   ครู คศ.3  กรรมการ 

  3.4 นางสาวรสริน  เอมรุจิ   ครู คศ.1  กรรมการ 

  3.5 นางพานทอง  พิมสอน   ครู คศ.2  กรรมการ 

  3.6 นางสมพร   เล้ารัตนอารีย์  ครู คศ.3  กรรมการ 

  3.7 นางศศิธร  ระดม    ครู คศ.2  กรรมการ 

  3.8 นางสาววรรณวิภา  ฉลาด    ครู คศ.2  กรรมการ 

  3.9 นางสาวเกษณี นาคเกิด   ครู คศ.1  กรรมการ 

   3.10 นางสาวอคศิ อินทร์โต   ครู คศ.1  กรรมการ 

  3.11 นางปิยพร  สุธรรมจรัส  ครู คศ.3  กรรมการ 

   3.12 นางกมลวรรณ กลอยเทพ  ครู คศ.3  กรรมการ 

  3.13 นายคณิน  นาคะไพบูลย์  ครู คศ.3  กรรมการ 

  3.14 นางสาวพรรณิภา กิจเอก   ครู คศ.3  กรรมการ 

  3.15 นางอรสา   เรืองไรรัตนโรจน์  ครู คศ.3  กรรมการ 

  3.16 นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี   ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่ จัดท างานวิจัยในชั้นเรียน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ น าผลการวิจัยที่ได้พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน และน าออกเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ 
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4. คณะกรรมการนิเทศการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 

   4.1 นางวทันยา    ยางกลาง  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

   4.2 นางกนกศรี   นาคะไพบูลย์  ครู คศ.3  กรรมการ 

  4.3 นายชัยวัฒน ์ พุมดวง   ครู คศ.3  กรรมการ 

  4.4 นางสาวรสริน  เอมรุจิ   ครู คศ.1  กรรมการ  

  4.5 นางสมพร   เล้ารัตนอารีย์  ครู คศ.3  กรรมการ 

  4.6 นางศศิธร  ระดม    ครู คศ.2  กรรมการ 

  4.7 นางสาววรรณวิภา  ฉลาด    ครู คศ.2  กรรมการ 

  4.8 นางสาวเกษณี นาคเกิด   ครู คศ.1  กรรมการ 

   4.9 นางสาวอคศิ  อินทร์โต   ครู คศ.1  กรรมการ 

  4.10 นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี   ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูและบุคลากรด าเนินไปตาม

ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ ช่วยแก้ปัญหาและร่วมพัฒนางานวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ตรงตามบริบท

ของชั้นเรียนและโรงเรียน รวมทั้งจัดให้มีการประกวด แข่งขัน น าเสนองานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

5. คณะกรรมการประเมินผลการวิจัย ประกอบด้วย 

   5.1  นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 

       5.2  นายคณิน  นาคะไพบูลย์  ครู คศ.3  กรรมการ 

       5.3 นางสาวเกษณี นาคเกิด   ครู คศ.1  กรรมการ 

    5.4  นางสุพินดา  จุฑามาศ  ครู คศ.2  กรรมการ 

       5.4 นางสาววิจิตรา  สอนทะ   ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที ่จัดท าเครื่องมือประเมินผลการวิจัย ประเมินผลการวิจัยของครูและบุคลากร วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยของครู

และบุคลากร รายงานผู้เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ 

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีแก่ราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

     สั่ง   ณ   วันที่          พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

              (นายปิติ  ยางกลาง) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
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