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                                                 ค ำส่ังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 

      ที่ 285/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

สู่กำรนิเทศภำยในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
   ............................................................... 

 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรสู่ควำมส ำเร็จ อันประกอบด้วยกำรพัฒนำ 3 กระบวนกำร คือ 
กระบวนกำรบริหำร กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำเป็น
ภำรกิจที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคคลหลำยฝ่ำย มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรนิเทศ ท ำให้ขำด
ควำมต่อเน่ืองและควำมเป็นเอกภำพที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้
จัดท ำแนวทำงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนและกำรนิเทศภำยในโรงเรียนโดยใช้ห้องเป็นฐำนเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียนตำมนโยบำย “2562 ปีทองแห่งกำรนิเทศภำยในห้องเรียนเป็นฐำนเพ่ือคุณภำพของผู้เรียน” ขึ้น 
 เพ่ือให้สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน และสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กำรนิเทศภำยในโรงเรียน พร้อมรับกำรนิเทศจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 
2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังน้ี 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นำยชัยรัตน์  เจริญสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 

1.2 นำงศศิธร  รักษำชนม์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 

1.3 นำยสุรชัย  บัวจูม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 

1.4 นำยโกศล  เพชรประไพ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 

1.5 นำยพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธ์ิ ครู ปฏิบัติหนำ้ที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
1.6 นำยวันชัย  คงสมบูรณ์               ครู รักษำกำรในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน กรรมกำร 

1.7 นำงสำวรัชดำพร  ขึ้นนกขุ้ม  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.8 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก  คร ู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ประสำนงำน และอ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 

2.1.1 นำงศศิธร  รักษำชนม์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
2.1.2 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน  คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
2.1.3 นำยไพวัลย์  คงโนนกอก  คร ู    กรรมกำร 

2.1.4 นำงธยำนี/...   
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2.1.4 นำงธยำนี  พิมพ์สิงห์  คร ู    กรรมกำร 
2.1.5 นำงธินิภัทร  ขันศิลำ   คร ู    กรรมกำร  
2.1.6 นำงขนบพร  โลบ้ำนไผ่  คร ู    กรรมกำร 
2.1.7 นำงอังค์ริสำ  ช่ำงหล่อ  คร ู    กรรมกำร 
2.1.8 นำยพิสิฐชัย  บุญหนำ  คร ู    กรรมกำร 
2.1.9 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์ คร ู    กรรมกำร 
2.1.10 นำงสำวสุลำวัลย์  วิชัยระหัด คร ู    กรรมกำร 
2.1.11 นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข   คร ู    กรรมกำร 
2.1.12 นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์ คร ู    กรรมกำร 
2.1.13 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ   ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
2.1.14 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.15 นำงสำวสุภำวดี  สันเทพ  คร ู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. รำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561  
    2. จัดเตรียมเอกสำรกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น   
        พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

     3. จัดเตรียมข้อมูล เอกสำร ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับกำรนิเทศ 
 2.2 กำรอ่ำนออก เขียนได้ 
   2.2.1 นำงศศิธร  รักษำชนม์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
   2.2.2 นำงธินิภัทร  ขันศิลำ   คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
   2.2.3 นำงสำวรัชดำพร  ขึ้นนกขุ้ม   คร ู    กรรมกำร 
   2.2.4 นำงธนัฎฐำ  สวงกระโทก   คร ู    กรรมกำร 
   2.2.5 นำงจุลลดำ  ศรีวิพัฒน์  คร ู    กรรมกำร 
   2.2.6 นำงสำวกองสิน  ชินทะนำ  คร ู    กรรมกำร 
   2.2.7 นำงมำลินี  จุ้มใหญ่  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
   2.2.8 นำงสำวณัฐภรณ์  สีหำวัตร์           ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
   2.2.9 นำงวรำภรณ์  สอนสังข์   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
   2.2.10 นำยอิทธิเบศ  ใสแสง   ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.2.11 นำงสำวเมธิตำ เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ 1. รวบรวมและรำยงำนผลกำรคัดกรองและข้อมูลด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
       2. รวบรวมและรำยงำน วิธีกำร/นวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำร  
                  อ่ำนและเขียนตำมระดับช้ัน 
        3. จัดท ำสรุปรำยงำนนักเรียนอ่ำนไม่ได้ เขียนไม่ได้ 
   2.3 กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Larning) 
  2.3.1 นำงศศิธร  รักษำชนม์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2.3.2 นำงสำวอรทิพำ  นันทะปัตย์        ครู     รองประธำนกรรมกำร 
    2.3.3 นำงศรีวัย  กัณหำไธสง    ครู     กรรมกำร 
    2.3.4 นำยรัชกฤต  ภูธนคณำวุฒิ ครู     กรรมกำร 

    2.3.5 นำยนิเวศน์/... 
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    2.3.5 นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข   คร ู    กรรมกำร 
    2.3.6 นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย  ครู     กรรมกำร 
  2.3.7 นำงจุฑำรัตน์  ผิวเผ่ือน     ครู     กรรมกำร 
  2.3.8 นำงสำวนันทรีย์  เคำ้โนนกอก      ครู     กรรมกำร 
  2.3.9 นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์ คร ู    กรรมกำร 
  2.3.10 นำงสำวอัมพิกำ  อินบ้ำนผือ   คร ู    กรรมกำร 
  2.3.11 นำงอัจณี  ทองเพ่ิม                ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
  2.3.12 นำงสำวอัจฉรำ  นำจ ำรัส         ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.3.13 นำยวีรพล  ศรีสะอำด ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่  1. รวบรวมเอกสำรกำรจัดท ำหน่วยและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน 
   2. รวบรวมเอกสำรกำรประเมินทักษะกำรคิดวิเครำะห์ระดับสูง กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
   3. รวบรวมเอกสำรกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตในกำรเรียนรู้ตำมระดับช่วงวัยของ  
                 นักเรียน  
 2.4 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT 
  2.4.1 นำยโกศล  เพชรประไพ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2.4.2 นำงสำวพรทิวำ  ปลัดศรีช่วย ครู     รองประธำนกรรมกำร 
  2.4.3 นำงธยำนี  พิมพ์สิงห์  คร ู    กรรมกำร 
  2.4.4 นำงธินิภัทร  ขันศิลำ   คร ู    กรรมกำร  
  2.4.5 นำงขนบพร  โลบ้ำนไผ่  คร ู    กรรมกำร 
  2.4.6 นำงอังค์ริสำ  ช่ำงหล่อ  คร ู    กรรมกำร 
  2.4.7 นำยพิสิฐชัย  บุญหนำ  คร ู    กรรมกำร 
  2.4.8 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์ คร ู    กรรมกำร 
  2.4.9 นำงสำวสุลำวัลย์  วิชัยระหัด คร ู    กรรมกำร 
  2.4.10 นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข   คร ู    กรรมกำร 
  2.4.11 นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์ คร ู    กรรมกำร 
  2.4.12 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.4.13 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    หน้าที่  1. จัดท ำคู่มือกำรใช้และแบบรำยงำนกำรใช้  

2. รวบรวม และรำยงำน กำรใช้ระบบ ข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับ DLTV/DLIT 
3. รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง บันทึกผลหลังกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ และรำยงำนผล        
    กำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 

 2.5 กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
  2.5.1 นำงศศิธร  รักษำชนม์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2.5.2 นำยไพวัลย์  คงโนนกอก  คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
  2.5.3 นำยสุริยะ  คุณวันดี  คร ู    กรรมกำร 
  2.5.4 นำยเกรียงไกร  เอ็งโอภำสนันท์  คร ู    กรรมกำร 
  2.5.5 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน  คร ู    กรรมกำร 

  2.5.6 นำงสำวจิตรำนันท์/...   
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  2.5.6 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก คร ู    กรรมกำร 
  2.5.7 นำงสำวกนก จันทร์ขำมป้อม คร ู    กรรมกำร 
  2.5.8 นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง  คร ู    กรรมกำร 
  2.5.9 นำงธยำนี  พิมพ์สิงห์  คร ู    กรรมกำร 
  2.5.10 นำงธินิภัทร  ขันศิลำ   คร ู    กรรมกำร 
  2.5.11 นำงขนบพร  โลบ้ำนไผ่  คร ู    กรรมกำร 
  2.5.12 นำงอังค์ริสำ  ช่ำงหล่อ  คร ู    กรรมกำร 
  2.5.13 นำยพิสิฐชัย  บุญหนำ  คร ู    กรรมกำร 
  2.5.14 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์ คร ู    กรรมกำร 
  2.5.15 นำงสำวสุลำวัลย์  วิชัยระหัด คร ู    กรรมกำร 
  2.5.16 นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข   คร ู    กรรมกำร 
  2.5.17 นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์ คร ู    กรรมกำร 
  2.5.10 นำงอัจณี  ทองเพ่ิม  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร   

2.5.11 นำงสำวลัดดำวัลย์  สมภำร คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.5.12 นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์           เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที่ 1. รวบรวมเอกสำรรำยงำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดับต่ำงๆเช่น O-NET 
    2. รวบรวมข้อมูลกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน/กำรวิเครำะห์เพ่ือหำจุดพัฒนำ/แผนงำนโครงกำรยกระดับ  
                 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
   3. รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
 2.6 กำรประกันคุณภำพ  
  2.6.1 นำยสุรชัย  บัวจูม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2.6.2 นำงสำวอุษำ  วงษำสม   คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
  2.6.3 นำงอมรรัตน์  เกษมใจ        คร ู    กรรมกำร 
  2.6.4 นำงสุภกัญญำ  ศรีสำร  คร ู    กรรมกำร 
  2.6.5 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์ คร ู    กรรมกำร 
   2.6.6 นำยปริญทร  ทิพย์สมบัติ  คร ู    กรรมกำร 
  2.6.7 นำยวีระพล  ศรีสะอำด  คร ู    กรรมกำร 
  2.6.8 นำงวนิดำ  เสลำนอก   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.6.9 นำยสุวิทย์  นำมวรรณ  คร ู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่1. รวบรวมเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
    2. สรุปรำยงำนกำรวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญญำและพัฒนำนักเรียน 
    3. รวบรวมเอกสำรรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนของครู (SAR) ที่เป็นปัจจุบัน 
    4. รวบรวมเอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
 2.7 กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  
  2.7.1 นำงศศิธร  รักษำชนม์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2.7.2 นำงสำวรัชดำพร  ขึ้นนกขุ้ม  คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
  2.7.3 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน  คร ู    กรรมกำร 

  2.7.4 นำงสำวอัจฉริยำ/...   
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  2.7.4 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  2.7.5 นำงอัจณี  ทองเพ่ิม  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

2.7.6 นำงสำวอัจฉรำ  นำจ ำรัส            ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.7.7 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่ 1. สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ปีกำรศึกษำ 2561  
          2. รวบรวมเอกสำรกำรด ำเนินกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
 2.8 กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 
    2.8.1 นำงศศิธร  รักษำชนม์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
   2.8.2 นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข    ครู     รองประธำนกรรมกำร 
   2.8.3 นำงดำรำ  หอมวงษ์       ครู     กรรมกำร 
   2.8.4 นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม   ครู     กรรมกำร 
   2.8.5 นำยอภิชำติ  โตแก้ว    ครู     กรรมกำร 
   2.8.6 นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.8.7 นำงกันยกร  โนนแวง             พนักงำนรำชกำร                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่1. รวบรวม ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหลักสูตรเรียนร่วมมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำ 
        (ทวิศึกษำ) 
    2. รวบรวม รำยงำนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนำผู้เรียน พัฒนำทักษะชีวิต และกำรมีงำนท ำ 
3. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
 3.1 นำยโกศล  เพชรประไพ                       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำยเฉลียว  ผิวเผ่ือน                           ครู     รองประธำนกรรมกำร 
 3.3 นำยพจน์พิศำล  ฤำชำ                  คร ู กรรมกำร 
 3.4 นำยอภิชำต  โตแก้ว                            ครู กรรมกำร   
 3.5 นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย  ครู     กรรมกำร 
 3.6 นำงกันยกร  โนนแวง  ครู     กรรมกำร 
 3.7 นำยปรีชำ  ดงวัง  คร ู       กรรมกำร 
 3.8 นำยภูชิต  วงษ์สูงเนิน พนักงำนรำชกำร    กรรมกำร 
 3.9 นำยวิสุทธ์ิ  ยศรุ่งเรือง พนักงำนรำชกำร    กรรมกำร 
    3.10 นำยอนุชิต  เสริฐวำสนำ  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 3.11 นำยวัชรพงษ์  คงโนนกอก ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 3.11 นำยธนวิทย์  พิบูลสังข์  เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์   กรรมกำร 
 3.12 นำยบุญเรือง  กิ่งกนทำ                      ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ       กรรมกำร 
 3.13 นำยเจนณรงค์  ดวงทองมำ คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.14 นำยปริญทร  ทิพย์สมบัติ คร ู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ 1. จัดเตรียมและตกแต่งสถำนที่รับกำรนิเทศให้มีควำมพร้อมเหมำะสม สวยงำม 
      2. จัดหำโต๊ะ เก้ำอ้ี ผ้ำปูโต๊ะ ให้เพียงพอตำมกรอบหัวข้อกำรนิเทศ    
      3. จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุม ดูแล กำรใช้งำนโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
      4. บันทึกภำพกำรต้อนรับและกำรนิเทศติดตำม 

4. คณะกรรมกำรปฎิคมและต้อนรับ/... 
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4. คณะกรรมการปฎิคมและต้อนรับ 
 4.1 นำงฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์   คร ู    ประธำนกรรมกำร  
 4.2 นำงสำวอัจฉรำ  นำจ ำรัส             ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร 
 4.3 นำงสำวศิรินทิพย์  มูลสำร   ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
 4.4  นำงสำวจันทร์ธิมำ  ดงวัง    ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
 4.5 นำงสำวทัชชำ  ทัศน์ละไม   ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
 4.6 นำงสำวรสสุคนธ์  รักงำม   ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
 4.7 นำงสำวศรัณยำ  คนคม    ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
 4.8 นำงสำววิไลลักษณ์  ศรีชัยภูมิ   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   กรรมกำร 
 4.9 นำงสำวอัญชลี  ปลัดสังข์                       ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บัญชี       กรรมกำร 
 4.10 นำงสำวธิดำรัตน์  สะแพงน้อย               ผู้ช่วยบรรณำรักษ์  กรรมกำร 
 4.11 นำงสำวชนม์นิภำ  เข้ำใจกำร                เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรบุคคล กรรมกำร 
 4.12 นำงพรรณิภำ  ดวงทองมำ                   เจ้ำหน้ำที่แนะแนว       กรรมกำร 
 4.13 นำงสำวสุดสำยไหม  สีเดือน                 เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป   กรรมกำร 
 4.14 นำงสำวชญำนิศำ  อ่ิมสะอำด                ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  กรรมกำร 
 4.15 นำงสำวเมธิตำ เกณสองคอน   เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร   กรรมกำร 
 4.16 นำงสำวสุภำวดี  สันเทพ             คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.17  นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์             เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    
หน้าที่  1. จัดเตรียมเครื่องดื่ม เข็มกลัดดอกไม้ ต้อนรับคณะกรรมกำรนิเทศ ให้เพียงพอและเหมำะสม 
       2. จัดหำ/ยืม อุปกรณ์ แก้วน้ ำ ถ้วยกำแฟ และจัดเก็บ ส่งคืนให้เรียบร้อย 
       3. จัดเตรียมสมุดเยี่ยมให้คณะกรรมกำรนิเทศลงนำม 
       4. บริกำรอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันคณะกรรมกำร 
5. คณะกรรมการพิธีกรและพิธีการ  
 5.1 นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย  ครู     ประธำนกรรมกำร 
 5.2 นำยเอกลักษณ์  นักท ำนำ  ครู     รองประธำนกรรมกำร 
 5.3 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก คร ู    กรรมกำร 
 5.4 นำงสำวรัชดำพร  ขึ้นนกขุ้ม คร ู    กรรมกำร 
 5.5 นำงสำวนวลละออ  ฝูงใหญ่ คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.6 นำยอิทธิเบศ  ใสแสง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้าที่  1. จัดท ำล ำดับ ขั้นตอน พิธีกำร 
       2. เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร ตลอดกำรนิเทศติดตำม 
6. คณะกรรมการจัดท าวีดิทัศน ์
 6.1 นำยโกศล  เพชรประไพ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำยวัชรินทร์  ไมตรีแพน                        ครู         รองประธำนกรรมกำร 
 6.3 นำงจุลลดำ ศรีวิพัฒน์     คร ู    กรรมกำร 
 6.4 นำยปุรเชษฐ์  ข ำหินตั้ง   คร ู    กรรมกำร 
 6.5 นำงมำลินี  จุ้มใหญ่       ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

 6.6 นำยภูชิต/...   
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 6.6 นำยภูชิต  วงษ์สูงเนิน พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
 6.7 นำยธนวิทย์  พิบูลย์สังข์                         เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  กรรมกำร 
 6.8 นำงสำวนวลละออ  ฝูงใหญ่ คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6.9 นำยบุญเรือง  กิ่งกนทำ                       ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ รวบรวมข้อมูล และจัดท ำวีดิทัศน์แนะน ำโรงเรียน      
7. คณะกรรรมการจัดท าสื่อประกอบการน าเสนอ  
 7.1 นำงศศิธร  รักษำชนม์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 7.2 นำงสำวรัชดำพร  ขึ้นนกขุ้ม คร ู     รองประธำนกรรมกำร 
 7.3 นำยไพวัลย์  คงโนนกอก คร ู    กรรมกำร 
 7.4 นำงธินิภัทร  ขันศิลำ คร ู    กรรมกำร 
 7.5 นำงสำวกองสิน  ชินทะนำ คร ู    กรรมกำร 
 7.6 นำงศรีวัย  กัณหำไธสงค์ คร ู    กรรมกำร 
 7.7 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน คร ู    กรรมกำร 
 7.8 นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย  คร ู    กรรมกำร 
 7.9 นำงสำวอุษำ  วงษำสม คร ู    กรรมกำร 
 7.10 นำยวีระพล  ศรีสะอำด คร ู    กรรมกำร 
 7.12 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7.13 นำยปริญทร  ทิพย์สมบัติ  คร ู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ 1. รวบรวมข้อมูลตำมตัวช้ีวัดกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน  
     2. จัดท ำ Powerpoint ประกอบกำรน ำเสนอ 
8. คณะกรรมการประเมินผล  
 8.1 นำงสำวรัชดำพร  ขึ้นนกขุ้ม คร ู    ประธำนกรรมกำร 
 8.2 นำงวนิดำ  เสลำนอก        ครู     รองประธำนกรรมกำร 
 8.3 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน คร ู    กรรมกำร 
    8.4 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก คร ู    กรรมกำร 
 8.5 นำงสำวสุวิมล  ทองเทียม  คร ู    กรรมกำร 
 8.6 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 8.7 นำงสำวเมธิตำ  เกณสองคอน  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ  
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ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับการแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดี
ต่อทางราชกการต่อไป 

                    ส่ัง  ณ วันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

                        

(นำยชัยรัตน์  เจริญสุข) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 


