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                         ำคำรตระหน กและเห็นควำมส ำค ญของกำรนิเทศกำรจ ดกำรเรียนกำรสอ
 เพื่ อ เป็ นกระบวนกำร ข บ เ คลื่ อน คุณภำพกำร เ รี ยนก ำรส อน ให้ มี ป ระสิท ธิภำพยิ่ ง ข้ึ นแล ะ ให้
   ดค    ก บ   บำ  กำ  ก ะ  บผ   ม      ำ กำ      ข                ก ด ำ  ก ำ  ข        กำ   ก ำ
 ม   ม  ก ำ  ข                    กำ     ำค ณ ำ กำ   ก ำ ข            ป   ป ำม     ป ะ  ค    ะ ก ด
 ป ะ          ด  ำ    ำ ำจพระรำชบ ญญ ติระเบียบข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 มำตรำ 
 39(1) และพระรำชบ ญญ ติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 27(1) จ  
 แต่     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อด ำเนินกำร      ำ            ป ะจำ ำค         1 
 ป กำ   ก ำ 2562         ป    

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นำยบุญธรรม     กล้ำหำญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยไพยนต ์     ข นทอง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยมนูญศ กด์ิ     พลโสภำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำยธว ช          เพชรพ นธ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
 5. นำยณรงค์ศ กดิ์    นำงำม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
 6. นำงณฐพร     กลิ่นหอม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
 7. นำยธว ชช ย        สำยใจ          ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
 8. นำยร ชฎำภรณ์    ไชยพ นโท  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
 9. นำยส นติ      มุสิกำ    ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
 10. นำยกฤษฎำ  สุดพำห์   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
 11. นำงเพชรอบุล ผลพ นธิน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
 12. นำงสำวน นทกำญจน ์จ นสุตะ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 13. นำงทิพำพร ทองแสน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 14. นำงสำวจุฬำล กษณ์ ทองศร ี  ครูอ ตรำจ้ำง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าท่ี  
 1. ประชุมวำงแผนเพื่อก ำหนดข ้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรนเิทศภำยใน  
 2. ให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวก บกำรนิเทศภำยในให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
  3. อ ำนวยควำมสะดวกและแก้ปญัหำทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวก บกำรนเิทศภำยใน



2. คณะกรรมการนิเทศการสอน   
 2.1 คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
  1. นำงเพชรอบุล    ผลพ นธิน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวมณีร ตน์ สมร กษ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงสำวเมธิน ี    ขุมกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.2 คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
  1. นำงร ชฎำภรณ์    ไชยพ นโท  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวจงร ก     เพ็งจ นทร ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงสำวมณีนุช    ม ่นยืน  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.3 คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
  1. นำยกฤษฎำ สุดพำห ์   ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยว ฒนช ย คงยิ่ง   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงนรียำ อู่แก้ว   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  4. นำงสำวคณินณ ช  กลิ่นหอม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.4 คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส งคมศึกษำ ศำสนำ และว ฒนธรรม 
  1. นำยธว ช  เพชรพ นธ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยทศพล    ส งขว น   ครู   กรรมกำร 
  3. นำงสำวพวงเพชร โชคทร พย์ทวี ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.5 คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  1. นำยธว ชช ย  สำยใจ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยคูณ  ศรีเมือง   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงสำวขรินทรท์ิพย์  จ นพวง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.6 คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  1. นำยณรงค์ศ กดิ์  นำงำม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงล ดดำว ลย ์   ปำมุทำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงปรำณี    เพชรพ นธ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  4. นำยกิตติพงศ์    จ นทร์งำม  ครู   กรรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.7 คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
  1. นำยส นติ มุสิกำ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยเดชำ เจริญสุข   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงสำวพ ชยำ อูปแก้ว   ครูอ ตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.8 คณะกรรมกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
  1. นำงณฐพร กลิ่นหอม   ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงแว่นแก้ว ผิวข ำ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงทิพำพร ทองแสน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ม    า    
1. จ ด ะบบกำร       ก ำ    กำร             ะกำร     กำร   ภำย           
2. ด ำ    กำร     ก   ม ำ ะกำรเรียนรู้ในโรงเรียนในรูปแบบที่หลำกหลำยและเหมำะสมก บบรบิท

ของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
              3. ป ะ ม  ผ กำรจ ด ะบบกำร       ะข      กำร     ภำย           



             
              4.    ปผ กำรด ำ    งำน   ผ  บ  หำ           ำบ 
              5. ปฏิบ ติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้ร บมอบหมำย 
3. คณะกรรมการ  ร  มร  การ      า     ระ ำ าคเรยีนท่ี  1    การ  ก า 2562 
 3.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
  1. นำงเพชรอบุล ผลพ นธิน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงณิตฐิญำน นท์ เลำหวิว ฒน ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงสำวมณีร ตน์   สมร กษ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  4. นำงณ ฐชยำ เจริญสุข   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  5. นำงสำวนวร ตน์  กำลปลกู  พน กงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  6. นำงสำวจ นทร์ทิพย์  ประกอบแก้ว ครู   กรรมกำร 
  7. นำยจ กรีวุฒิ สมอหมอบ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  8. นำงสำวเมธิน ี ขุมกลำง   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์   
  1. นำงร ชฎำภรณ์    ไชยพ นโท  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวจงร ก     เพ็งจ นทร ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงสำวมณีนุช   ม ่นยืน  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  4. นำงสำววำสนำ   ส งกะส ี  ครู   กรรมกำร 
  5. นำงสำวพ ชรำ    กุดเป่ง  ครู   กรรมกำร 
  6. นำงสำวนิร นดร์   โสรส   ครู   กรรมกำร 
  7. นำยณ ฐพงษ์     สำรกอง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  8. นำยคณิต         ภำระไพ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  9. นำยวีระยุทธ      ไตรยมูล  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์   
  1. นำยกฤษฎำ สุดพำห ์   ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยว ฒนช ย คงยิ่ง   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงจำรุณี แก้วศรีทอง  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  4. นำงนรียำ อู่แก้ว   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  5. นำงทิพวรรณ สมต ว   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  6. นำยสนทยำ บ้งพรม   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  7. นำงชลธิชำ เขียวบรสิุทธ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  8. นำยสมพงษ์   ศรีเลิศ   ครู   กรรมกำร 
  9. นำยเนติวุฒิ ชนะบูรณ์  ครู   กรรมกำร 
  10. นำงศิริร ตน์ ชิณกะธรรม  พน กงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  11. นำยเกรียงไกร    ธรรมเที่ยง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  12. นำงช ชชญำ      เอกศิริ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  13. นำยกมล      ถวิลร กษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  14. นำงสำวคณินณ ช กลิ่นหอม ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 



 3.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ งคมศกึษำ ศำสนำ และว ฒนธรรม 
  1. นำยธว ช    เพชรพ นธ์  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงนฤมล    สุวรรณกูฏ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงสำวแจ่มละม ย  โจระสำ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  4. นำยทศพล    ส งขว น  ครู   กรรมกำร 
  5. นำยสุรศ กดิ ์    พ นล ำภ กดิ์  ครู   กรรมกำร 
  6. นำงสำวสุนทรี   ข นตีสำย  ครู   กรรมกำร 
  7. นำยอรรศจรรย์  เหล่ำมำ  ครู   กรรมกำร 
  8. ว่ำที่ร้อยตรีญำดำ ปลำยเนตร  ครู   กรรมกำร 
  9. นำงสำวธ ญญำภรณ์ คงเจริญ  พน กงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  10. นำยธนำกร ไตรษร   ครูวิกฤต   กรรมกำร 
  11. นำงสำวพวงเพชร โชคทร พย์ทวี ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ   
  1. นำยธว ชช ย สำยใจ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยคูณ ศรีเมือง   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำยภิญโญ  ทองไข   พน กงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  4. นำงสำวขรินทรท์ิพย์ จ นพวง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี  
  1. นำยณรงค์ศ กดิ์   นำงำม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงล ดดำว ลย ์   ปำมุทำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำงปรำณี     เพชรพ นธ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  4. นำงพิมพ์ภ ทร    ภำโยธี  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  5. นำยอนุสรณ์    ฤกษ์บำงพล ด  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  6. นำยถนอมศ กด์ิ   ทองท บ  ครู   กรรมกำร 
  7. นำงสำวภ ทรำวรรณ  อุทธสงิห ์  ครู   กรรมกำร 
  8. นำยแสงทอง      เหล่ำสงิห ์  พน กงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  9. นำยสมยศ     เช้ือจ ำพร  พน กงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  10. นำยกิตติพงศ์    จ นทร์งำม  ครู   กรรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
  1. นำยเดชำ   เจริญสุข   ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยส นติ มุสิกำ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำยธีระพงษ์  ช ยลิ้นฟ้ำ  ครูอ ตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  4. นำงสำวพ ชยำ อูปแก้ว   ครูอ ตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
  1. นำงณฐพร กลิ่นหอม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงแว่นแก้ว ผิวข ำ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  3. นำยไชยำ  นำคสุด   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  4. นำงสุภ ทรำ ไชยส ตย์   ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  5. นำงดวงนพร  ทองเถำว์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
  6. นำงเขมทอง จรรยำเลิศ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 



  7. นำงสำวชยุตรำ สำมิลำ   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  8. นำงสำวศิริพร  งอมสง ด  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  9. นำงสำวสุภ จฉรำ ทำบุดดำ  ครู   กรรมกำร 
  10. นำยพงศกร ล กษณะฉำย  ครู   กรรมกำร 
  11. นำงสำวสุพ ตรำ สุดหล้ำ  ครู   กรรมกำร 
  12. นำงสำวจุฬำล กษณ์ ทองศร ี  ครูอ ตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  13. นำงทิพำพร ทองแสน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ม    า    
1.      มควำม    ม       บกำร     จำกก  มกำร             ำ งำน     ะ  ก ำ    กำร                               

           
2. ป ะ ำ งำนก บคณะก  มกำรฝ่ำยต่ำงๆ    กำรด ำ    งำน ป   ป    ควำม    บ   ย 

 3. ปฏิบ ติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้ร บมอบหมำย 
4. คณะกรรมการ ร      ะ ระ ม     
  1. นำงสำวคณินณ ช กลิ่นหอม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยวีระยุทธ       ไตรยมูล  ครู   กรรมกำร 
  3. นำยกิตติพงศ์     จ นทร์งำม  ครู   กรรมกำร 
  4. นำงสำวขรินทร์ทิพย์ จ นพวง  ครู   กรรมกำร 
  5. นำงสำวเมธิน ี       ขุมกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  6. นำงสำวพวงเพชร   โชคทร พย์ทวี ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  7. นำงสำวพ ชยำ       อูปแก้ว  ครูอ ตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  8. นำงทิพำพร          ทองแสน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  9. นำงสำวจุฬำล กษณ์ ทองศร ี  ครูอ ตรำจ้ำง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ม    า          
 1.    ปผ    ะป ะ ม  ผ กำร     ภำย         บ        ม ำ งำนผู้บริหำร 

 2. ปฏิบ ติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้ร บมอบหมำย 
 
           ผ          บกำร        ป  บ      ้ำที่ที่ม บ มำยอย่ำง ค   ค  ด      ป ะ          ด ก        

ทำ  ำ กำร 
 

     ณ         10  เดือน มิถุนำยน   . . 2562 
 
 
 
 

(นำยบ     ม ก  ำหำ ) 
    ผ   ำ   กำร                   ยำคำ  


