
   
 
 
 

ค้าสั่งโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา 
ที่  126  / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการนเิทศภายในโรงเรยีน  
ประจ้าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

............................................................................ 
     ด้วย โรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา  มีนโยบายที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน        
ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอ้านาจตามค้าสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
1/2546  สั่ง ณ วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546  จึงแต่งตั้งบุคลากรด้าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ประจ้า     
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดังต่อไปนี้   
 

1. คณะกรรมการอ้านวยการ 
 1. นายสมพร  อาษา  ผู้อ้านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุรัน  พิมพร  รองผู้อ้านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรการ 
 3. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ คร ู    กรรมการ 
 4. นายเอกชัย  จันมนตรี  คร ู    กรรมการ 
 5. นายหริศักดิ์  พลตรี  คร ู    กรรมการ 
 6. นางปัณณธร ละโป้  คร ู    กรรมกา ร 
 7. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค้ามา คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา คร ู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
 1. ประชุมวางแผนเพื่อก้าหนดขั้นตอนการด้าเนินงาน  
 2. ให้ค้าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. อ้านวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 

 

2.คณะกรรมการนิเทศการสอน 
2.1 คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและภาษาต่างประเทศ 

1. นางสาวสุรัน   พิมพร รองผู้อ้านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาววชิราภรณ ์ กิ่งค้า ครู รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี ครู กรรมการ 
4. นายเอกชัย   จันมนตรี ครู กรรมการ 
5 นายธนวัฒน์  ลบบ้ารุง ครู กรรมการ 
6 นางสาวหัสยา บัวแก้ว ครู กรรมการ 
7. นางสาวสุธิมนต์ บุญมา ครู กรรมการและเลขานุการ 
     



2.2 คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์   ค้ามา ครู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจินตนา มกรนันท์ ครู รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง ครู กรรมการ 
4. นายวิชัย   หอมจันทร์ พนักงานราชการ กรรมการ 
5 นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ พนักงานราชการ กรรมการ 
6. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา ครู กรรมการและเลขานุการ 

2.3 คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯและวิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวสุรัน   พิมพร รองผู้อ้านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางปัณณธร ละโป้ ครู รองประธานกรรมการ 
3. นายธงชัย อภิพุทธิกุล ครู กรรมการ 
4. นางนาตยา   จันทรักษ์ ครู กรรมการ 
5 นางสุจิตตรา ปราบนอก ครู กรรมการ 
6 นางสาวมาลินี บุญมา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
7. นางสาววนิษา จันคะนา ครู กรรมการและเลขานุการ 

2.4 คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์   ค้ามา ครู ประธานกรรมการ 
2. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ ครู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทนา อภิพุทธิกุล ครู กรรมการ 
4. นางสาวกาญจนี    ภาคสุโพธิ์ ครู กรรมการ 
5 นางภัทราพร วรรณา ครู กรรมการ 
6. นางสาวอ้าพร บัวภา ครู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
1. จัดระบบการนิเทศเอกสารธุรการในชั้นเรียนและการเรียนการสอนภายในโรงเรียน   
2. ด้าเนินการนิเทศกลุ่มสาระในโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. ประเมินผลการจัดระบบการนิเทศและขั้นตอนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
 4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
 5. สรุปผลการด้าเนินงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 

 
 
 

3.คณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศภายใน ประจ้าภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นางสาววชิราภรณ ์ กิ่งค้า คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี คร ู กรรมการ 
3. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา คร ู กรรมการ 
4. นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ พนักงานราชการ กรรมการ 
5. นางสาวสุธิมนต์ บุญมา คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 



3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายสุรัตน์ สายสินธ ์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวจินตนา มกรนันท์ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฏชานันทน์ ค้ามา คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา คร ู กรรมการ 
4. นางสาววนิษา จันคะนา คร ู กรรมการ 
5. นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ คร ู กรรมการ 
6. นางสาวประทุมรัตน์ ทองสุก นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
7. นางสาววิภา นุชเทียน นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
8. นางสาวอ้าพร บัวภา คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นายธนวัฒน ์ ลบบ้ารุง คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายธงชัย อภิพุทธิกุล คร ู กรรมการ 
3. นางสาววิชญาพร ผิวอ่อน นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
4. นางสาวสุภาพร คุณภาที นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
5. นางสาวกัญญารัตน์ พฤกษชาติ นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
6. นายเอกชัย จันมนตรี คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นางจันทนา อภิพุทธิกุล คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ คร ู กรรมการ 
3. นางสาวณัฐวรรณ สายยา คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางสาวฐิติชญา ค้าสาลี คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาลินี บุญมา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3. Mr.Aybor  Vaiery  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4. นายหริศักดิ์ พลตรี คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางภัทราพร วรรณา คร ู กรรมการ 
3. นายวิชัย หอมจันทร์ พนักงานราชการ กรรมการ 
4. นางสาววิราวรรณ์ ชาชนท์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
5. นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 นางสุจิตตรา ปราบนอก คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหัสยา บัวแก้ว คร ู กรรมการ 
3. นางนาตยา จันทรักษ์ คร ู กรรมการ 



4. นางปัณณธร ละโป้ คร ู กรรมการ 
5. นางสาวกมลชนก นันทะเสน นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
6. นายตุลธร แก้วคันโท นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
7. นายชินท์ณภัทร ชุติมามาศ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่
1. เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการนิเทศจากกรรมการนิเทศทั้งในด้านงานสอนและเอกสารธุรการใน 

ชั้นเรียน 
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

4.คณะกรรมการสรุปผลและประเมินผล 
1. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประทุมรัตน์  ทองสุก  นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ   
3. นางสาววิภา  นชุเทียน   นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่
 สรุปผลและประเมินผลการนิเทศภายในให้เรียบร้อยพร้อมรายงานต่อส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ  
 

  สั่ง  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
       
 
 
 

       ( นายสมพร  อาษา)  
         ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการนิเทศภายใน 

ภาคเรียนที่  1 ประจ้าปีการศึกษา 2560 
 

วัน เดือน ปี กลุ่มสาระ กรรมการประเมิน หมายเหตุ 
19 ก.ค.60 สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
นางสาวสุรัน  พิมพร 
นางสาววชิราภรณ ์ กิ่งค้า 
นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี 
นายเอกชัย  จันมนตรี 
นายธนวัฒน ์ ลบบ้ารุง 
นางสาวหัสยา  บัวแก้ว 
นางสาวสุธิมนต์  บุญมา 

 

19 ก.ค.60 ภาษาต่างประเทศ นางสาวสุรัน  พิมพร 
นางสาววชิราภรณ ์ กิ่งค้า 
นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี 
นายเอกชัย  จันมนตรี 
นายธนวัฒน ์ ลบบ้ารุง 
นางสาวหัสยา  บัวแก้ว 
นางสาวสุธิมนต์  บุญมา 

 

20 ก.ค.60 ภาษาไทย นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค้ามา 
นางสาวจินตนา  มกรนันท์ 
นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง 
นายวิชัย  หอมจันทร์ 
นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ 
นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา 

 

20 ก.ค.60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค้ามา 
นางสาวจินตนา  มกรนันท์ 
นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง 
นายวิชัย  หอมจันทร์ 
นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ 
นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา 

 

24 ก.ค.60 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นางสาวสุรัน  พิมพร 
นางปัณณธร  ละโป้ 
นายธงชัย  อภิพุทธิกุล 
นางนาตยา  จันทรักษ์ 
นางสุจิตตรา  ปราบนอก 
นางสาวมาลินี  บุญมา 
นางสาววนิษา จันคะนา 

 



 
วัน เดือน ปี กลุ่มสาระ กรรมการประเมิน หมายเหตุ 
24 ก.ค.60 วิทยาศาสตร์ นางสาวสุรัน  พิมพร 

นางปัณณธร  ละโป้ 
นายธงชัย  อภิพุทธิกุล 
นางนาตยา  จันทรักษ์ 
นางสุจิตตรา  ปราบนอก 
นางสาวมาลินี  บุญมา 
นางสาววนิษา จันคะนา 

 

25 ก.ค.60 คณิตศาสตร์ นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค้ามา 
จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ 
นางจันทนา  อภิพุทธิกุล 
นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์ 
นางภัทราพร  วรรณา 
นางสาวอ้าพร  บัวภา 

 

25 ก.ค.60 สุขศึกษา นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค้ามา 
จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ 
นางจันทนา  อภิพุทธิกุล 
นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์ 
นางภัทราพร  วรรณา 
นางสาวอ้าพร  บัวภา 

 

 
* ก้าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


