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คำส่ังโรงเรียนน้ำเกล้ียงวิทยา 

ท่ี 021 / 2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๓ 

............................................................................ 
     ด้วย โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  มีนโยบายที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามคำส่ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 1/2546  
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546  จึงแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 ดังต่อไปนี้   

 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

 
1. นายชัยยา  บัวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
4. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ กรรมการ 
5. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
6. นางสาวปัณณธร ละโป ้ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
7. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวอาริยา  แสงนิล ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
 1. ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  
 2. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 

2. คณะกรรมการรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารธุรการในชั้นเรียน 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      1. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง ครู ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์           ครู กรรมการ 
      ๓. นายวิชัย  หอมจันทร์ พนักงานราชการ กรรมการ 
      ๔. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์           ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
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2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา ครู ประธานกรรมการ 
      ๒. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล ครู กรรมการ 
      ๓. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ ครู กรรมการ 
      ๔. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสนาฤทธิ์        นักศึกษาฝึกฯ            กรรมการ 
      5. นางสาวดวงนภา  สุราวุธ ครู กรรมการและเลขานุการ 
   
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      1. นางสาววิภาพร  จวนสาง             ครู ประธานกรรมการ 
      ๒. นางฐิติชญา  อาเรนส์ ครู กรรมการ 
      ๓. นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน      ครู กรรมการ 
      ๔. นางอรพินท์  จวงพันธ์                ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
      5. นางสาวอาริยา  แสงนิล      ครู กรรมการและเลขานุการ 
   
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      1. นางสาวพัชรวดี  บุญมาก             ครู ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา ครู กรรมการ 
      ๓. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา ครู กรรมการ 
      ๔. นางสาวจินตนา  มกรนันท์ ครู กรรมการ 
      5. นายเชาวฤทธิ์  ชิณวรรณะ ครู กรรมการ 
      6. นางสาววนิษา  จันคะนา ครู กรรมการ 
      7. นางสาวปัณณธร  ละโป้ ครู กรรมการ 
      8. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว ครู กรรมการ 
      9. นางรัศมี  อินตา                       ครู กรรมการ 
      10. นางพัชนีย์  เช้ือชม ครู กรรมการ 
      1๑. นางสาววิชุดา  ชินชัย ครู กรรมการและเลขานุการ 
   
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      1. นางนาตยา  จันทรักษ์ ครู ประธานกรรมการ 
      ๒. นายชินท์ณภัทร  ชุติมามาศ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
      ๓. นางสาวตวงพร  คำเสียง ครู กรรมการและเลขานุการ 
   
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      1. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี ครู ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ ครู กรรมการ 
      ๓. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา          ครู กรรมการ 
      4. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ พนักงานราชการ กรรมการ 
      5. นายคณิต  โพธ์ทิพย์                  ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
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2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1. นายธงชัย  อภิพุทธิกุล ครู ประธานกรรมการ 
     2. นายรุ่งโรจน์  พรมม ี ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
   
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
     1. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ ครู ประธานกรรมการ 
     2. นายสุรัตน์  สายสินธ์ พนักงานราชการ กรรมการ 
     ๓. นายสุนันท์  สงจันทร์                 นักศึกษาฝึกฯ            กรรมการ 
     ๔. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น        ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  

๑. จัดระบบการนิเทศเอกสารธุรการในช้ันเรียนและการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  
๒. เตรียมความพร้อมเพื่อรับการนิเทศจากกรรมการนิเทศท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสาร  
    ธุรการในช้ันเรียน 
๓. ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารธุรการในช้ันเรียน 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3. คณะกรรมการสรุปผลและประเมินผล 

    1. นางสาวอาริยา  แสงนิล       ครู                       ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสนาฤทธิ์               นักศึกษาฝึกฯ           กรรมการ 
    ๓. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์                ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ 
 สรุปผลและประเมินผลการนิเทศภายใน จัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลให้เรียบร้อย พร้อมรายงานต่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
          ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ  
   
           ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓  มีนาคม  พ.ศ. 256๔                

                                                                                  
                                                                                 ( นายชัยยา  บัวหอม )  
                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกล้ียงวิทยา    
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ปฏิทินการนิเทศภายใน 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ลำดบั ชื่อ - สกุล ผู้นิเทศ (Coach) วัน/เดือน/ป ี คาบสอน  หมายเหตุ 

1 นายธงชัย  อภิพุทธิกุล ๑. นายชัยยา  บัวหอม  
๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นายรุ่งโรจน์  พรมม ี

  16 มีนาคม 2564  คาบ 3  สนาม
วอลเล่ย์บอล
ชายหาด  

2 จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  
๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น 

9 มีนาคม 2564 คาบ 4   

3 นางจันทนา  อภิพุทธิกุล ๑. นายชัยยา  บัวหอม  
๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 

  ๓. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ 

25 กุมภาพันธ์ 2564 คาบ 6   

4 นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  
๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางจนัทนา  อภิพุทธิกลุ 

 9 มีนาคม 2564    คาบ 4   

5 นางนาตยา  จันทรักษ์ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  
๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวตวงพร  คำเสียง 

 12 มีนาคม 2564     คาบ 3  226 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ผู้นิเทศ (Coach) วัน/เดือน/ป ี คาบสอน 

 
หมายเหตุ 

6 นางฐิติชญา  อาเรนส์ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  
๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางอรพนิท์  จวงพันธ ์

 24 มีนาคม 2564 คาบ 2  312 

7 นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี ๑. นายชัยยา  บัวหอม  
๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นายคณิต โพธิ์ทิพย ์

 ๑9 มีนาคม 2564 คาบ ๓  325 

8 
นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา 

   19 มีนาคม 2564 คาบ 3  223 

9 
นางสาวปัณณธร  ละโป ้ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวจินตนา มกรนันท์ 

  25 มีนาคม 2564 คาบ 1  คอมพ์ 1 

10 
นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นายวิชัย  หอมจันทร์ 

  17 มีนาคม 2564 คาบ 4  337 

11 
นางสาวหัสยา  บัวแก้ว ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวพัชรวดี  บุญมาก  

  16 มีนาคม 2564 คาบ 6  คอมพ์ 1 
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   ลำดับ 
ชื่อ - สกุล           ผู้นิเทศ (Coach) 

      วัน/เดือน/ป ี
คาบสอน 

 
หมายเหตุ 

12 
นางสาวจินตนา  มกรนันท์ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางพัชนีย์  เช้ือชม 

 25 มีนาคม 2564  คาบ 6   325 

13 
นางสาววิชุกรณ์  ทองมา ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวพัชรวดี  บุญมาก 

  8 มีนาคม 2564 คาบ 3-4   

14 
นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นายเชาวฤทธิ์  ชินวรรณะ 

  16 มีนาคม 2564 คาบ 6-7  332 

15 
นางสาวพัชรวดี  บุญมาก ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาววิชุดา  ชินชัย 

11 มีนาคม 2564     คาบ 3  225 

16 
นางสาวณัฐวรรณ  สายยา ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวดวงนภา สุราวุธ 

  25 กุมภาพันธ์ 2564     คาบ 4   

17 
นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ 

 9 มีนาคม 2564 คาบ 7  ม.3/2 
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ลำดับ 
ชื่อ - สกุล ผู้นิเทศ (Coach) 

วัน/เดือน/ป ี
คาบสอน 

 
หมายเหตุ 

18 
นางสาวดวงนภา  สุราวุธ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา 

 3 มีนาคม 2564  คาบ 3   

19 
นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์ 

   16 มีนาคม 2564   คาบ 4  325 

20 
นางสาววนิษา  จันคะนา ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา 

8 มีนาคม 2564  คาบ 6   

21 
นายเชาวฤทธิ์  ชิณวรรณะ ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา  

    ๑๐ มีนาคม 2564  คาบ 3-4  321/333 

22 
นางสาววิภาพร  จวนสาง ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางอรพินท์  จวงพันธ ์

 88           8 มีนาคม 2564                 คาบ 2   

23 
 นางสาวตวงพร คำเสียง                                                ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางนาตยา จันทรักษ์รักษ์ร            

4  มีนาคม  2564                 คาบ 3 - 4   
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ลำดับ 
ชื่อ - สกุล ผู้นิเทศ (Coach) 

         วัน/เดือน/ปี 
คาบสอน 

 
หมายเหตุ 

24 
นางสาววิชุดา  ชินชัย   ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวพัชรวดี  บุญมาก 

               1๒ มีนาคม 2564  d              คาบ  2  312 

25 
นางพัชนีย์  เช้ือชม   ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาวจินตนา  มกรนันท์  

15  มีนาคม  2564                 คาบ 1 - 2  337 

26 
นางสาวอาริยา  แสงนิล   ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางสาววิภาพร. จวนสาง 

 ๑๐ มีนาคม 2564  คาบ 4  223 

27 
นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน   ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
๓. นางอรพินท์  จวงพันธ ์

  18 มีนาคม 2564    คาบ 1  227 

28 
นางประภาพรรณ  พันธ์แกน่  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 3. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ  

  23 มีนาคม 2564    คาบ 3 332 

29 
นายคณิต  โพธิ์ทิพย์  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 3. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ  

  15 มีนาคม 2564    คาบ 4 333 
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ลำดับ 
ชื่อ - สกุล ผู้นิเทศ (Coach) 

        วัน/เดือน/ปี 
คาบสอน 

 

หมายเหตุ 

30 
นายรุ่งโรจน์  พรมม ี  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๓. นายธงชัย  อภิพุทธิกุล 

              18 มีนาคม 2564               คาบ 7 
สนามฟุตบอล 

31 
นายวิชัย  หอมจันทร์  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๓. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์ 

 16 มีนาคม 2564   คาบ 4 
222 

32 
นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
3. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์  

 11 มีนาคม 2564  
 คาบ 6 225 

33 
นายสุรัตน์  สายสินธ์  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 3. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ  

 23 มีนาคม 2564  
 คาบ 3 ห้องดนตรี 

34 
นางรัศมี  อินตา  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๓. นางสาวพัชรวดี บุญมาก 

 12 มีนาคม 2564 คาบ 6 
คอมพ์ 2 

35 
นายชินท์ณภัทร  ชุติมามาศ  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๓. นางนาตยา  จันทรักษ์  

 16 มีนาคม 2564  คาบ 7 224 
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ลำดับ 
ชื่อ - สกุล ผู้นิเทศ (Coach) วัน/เดือน/ป ี คาบสอน 

 
หมายเหตุ 

36 
นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๓. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง  

 16 มีนาคม 2564  คาบ 3 223 

37 
นางอรพนิท์  จวงพันธ ์  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๓. นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน 

 16 มีนาคม 2564  คาบ 1 
323 

38 
นางสาวหนึ่งฤทัย  เสนาฤทธิ์  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๓. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา  

 17 มีนาคม 2564  คาบ 6 
 

39 
นายสุนันท์  สงจันทร์  ๑. นายชัยยา  บัวหอม  

 ๒. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๓. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ  

 12 มีนาคม 2564  คาบ 4 331 

 
 
 
 

 
 
 


