
 
 

 
 

                          ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
 ที่   492  / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยใน ภำคเรียนที่ 2   ปีกำรศึกษำ 2561  
……………………………………………………………………… 

 

ด้วยโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ ได้ก ำหนดให้จัดท ำโครงกำรนิเทศภำยใน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมนิเทศภำยในเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุเป้ำหมำย               
โดยก ำหนดกำรนิเทศภำยในตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561 ถึง 31 มกรำคม 2562 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และตำมควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
นิเทศภำยใน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ ก ำกับ ติดตำม สั่งกำร อ ำนวยกำรทั่วไป และประสำนงำน 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
  1.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 

 1.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
1.4 ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองประธำนกรรมกำร 
1.5 นำงสุดำภรณ์ ศิริสุวรรณ กรรมกำร 
1.6 นำงดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมกำร 
1.7 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2.   คณะกรรมกำรนิเทศภำยใน มีหน้ำที่ นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือ          
ให้ครูมีและใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพของตน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกำรศึกษำ สรุปผลกำรนิเทศและรำยงำนผลกำรนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย 
2.1.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.1.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.1.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 
2.1.4 นำงรุ่งรวี  อภิชำตธ ำรง กรรมกำร 
2.1.5 นำงดวงเดือน กิติประสำท กรรมกำร 

  2.1.6 นำงสำวแววมยุรำ จันทร์ส่ง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประกอบด้วย 

2.2.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.2.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 



2.2.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 
2.2.4 ว่ำที่ ร.ต.นิทัศน์ ค ำทำ  กรรมกำร 

 2.2.5 นำงอุษำ  กอบกิจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 

2.3.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.3.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.3.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 
2.3.4 นำงอิสริยำ  ณ พัทลุง กรรมกำร 
2.3.5 นำยสมนึก  เกิดเนตร กรรมกำร 
2.3.6 นำงสุภำพ  อมรประภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
2.4.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.4.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.4.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 
2.4.4 นำงพนิตนำฎ รัตนพนิต กรรมกำร 
2.4.5 นำงชลปรียำ สวนทว ี  กรรมกำร 
2.4.6 นำงสุพรรณ์ วงศำโรจน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบด้วย 
2.5.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.5.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.5.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 
2.5.4 นำงสำวกัลยำ พ่ึงพำณิชย์กุล กรรมกำร 
2.5.5 นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
2.6.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.6.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.6.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 
2.6.4 นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง กรรมกำร 
2.6.5 นำงสินีนำฎ คชนิล  กรรมกำร 
2.6.6 นำงทวีสุข  บัวทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
2.7.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.7.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.7.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 
2.7.4 นำงจำรุวรรณ เดชคุ้ม  กรรมกำร 
2.7.5 นำงสำวสำคร อยู่นุ้ย  กรรมกำร 
2.7.6 นำงอโณฌำ บุญโสภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



 
2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 

2.8.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.8.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.8.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 
2.8.4 นำงนงนุช  วิริยำนุกูล กรรมกำร 
2.8.5 นำงสำวสำวิตรี     ขำวทรงธรรม กรรมกำร 
2.8.6 นำงพนัชกร มีศำสตร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.9 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย 
2.9.1 นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2.9.2 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.9.3 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม กรรมกำร 

  2.9.4 นำงสำวยุพิน คงคอน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.   คณะกรรมกำรสรุปประเมินผลและรำยงำน มีหน้ำที่ สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมและรำยงำนผล
ประกอบด้วย 
  3.1 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ประธำนกรรมกำร 

3.2 นำยนิกร  พันธ์รุณ  กรรมกำร 
3.3 นำงสำวสุภัคฉวี เอ่ียมส ำอำงค์ กรรมกำร 
3.4 นำงสำวภัณฑิลำ แย้มพยุง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรด ำเนินงำนด้วยดี  
 
   สั่ง  ณ  วันที่  27   พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นำยสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

 


