
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที ่  1   / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
...................................................... 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนานิคม มีประสิทธิภาพ และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน อันก่อให้เกิดผู้เรียนมีคุณภาพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
           ๑. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 

     ๑.๑ นางณัฏฐินี  หอมจันทร์ ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายกติติคม  บุตรแสนคม รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓  นายกิตติศักดิ์  ปานงาม  กรรมการ 
     1.4  นางสาวนุชนาถ   ผาน้อย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา สั่งการ กำกับติดตามการดำเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพ่ือให้การดำเนินงาน

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

          ๒. คณะกรรมการดำเนินการ   ประกอบด้วย   
     ๒.๑  นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย   ประธานกรรมการ 

            ๒.๒  นายกิตติคม  บุตรแสนคม  รองประธานกรรมการ   
     ๒.๓  นายกิตติศักดิ์  ปานงาม   รองประธานกรรมการ 

      ๒.๔  นางอรนุช  เอ่ียมธรรม  กรรมการ 
      ๒.๕  นางสงวน  จันทร์พร  กรรมการ 
      ๒.๖  นางจำเรียง    หมู่ทอง   กรรมการ 
      ๒.๗  นายพงศธร  แสนเมือง  กรรมการ 
      ๒.๘  นางอารีรัก  บุญรามณรงค์  กรรมการ 
      ๒.๙  นายอิฐสรา  บุญคล้าย  กรรมการ 
      ๒.๑๐ นายพนม  บุญมางำ  กรรมการ 
      2.11 นางสาวกีระนาถ อาจวงค ์  กรรมการ 
      2.12 นางนภเกตน์    คำปัน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผนการดำเนินงานกำกับและติดตามการนิเทศการสอน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครู ตรวจเยี่ยมนิเทศการสอนและสังเกตการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้  



 

 
         ๓. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร   ประกอบด้วย 
     ๓.๑ นางนภเกตน์    คำปัน   ประธานกรรมการ 
     ๓.๒  นางเรวดี  กวางโตน  รองประธานกรรมการ 
     ๓.๓ นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
     ๓.๔ นายปารเมศ  มหิเมือง   กรรมการและเลขานุการ 
     3.5 นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 มีหน้าที่ จัดทำแบบบันทึกการนิเทศการสอนเพ่ือมอบให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบบันทึก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน เกียรติบัตร และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
 
       ๔.  คณะกรรมการนิเทศการสอน   ประกอบด้วย 
   ๔.๑  คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

          ๔.๑.๑ นายกิตติคม  บุตรแสนคม ประธานกรรมการ 
          ๔.๑.๒ นางนภเกตน์    คำปัน  รองประธานกรรมการ 

            ๔.๑.๓ นางเรวดี   กวางโตน กรรมการ 
          ๔.๑.๔ นางสาวปรางค์ทิพย์   ทองแย้ม กรรมการ 
 4.1.5 นางสาวจรยิา  บัวพนัส  กรรมการ 
 4.1.6 นางสาวอัญชิสา  ภิรมณ์สุทธิ์ กรรมการ 

4.1.7 นางสาววรรณิศา  เพ็ชรรักษ์ กรรมการ 
4.1.8 นางอรนุช   เอ่ียมธรรม กรรมการและเลขานุการ 
4.1.9 นางใจทิพย์  อนันต์สลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๔.๒  คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
          ๔.2.๑ นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย  ประธานกรรมการ 
          ๔.2.๒ นางนภเกตน์    คำปัน  รองประธานกรรมการ 
          ๔.2.๓ นางศรีรัตน์  จันทร์กลิ่น กรรมการ 
          ๔.2.๔ นางธิติมา   ชัยชนะคะสุดใจ กรรมการ 
          ๔.2.๕ นายอมร   หลงศรีภูมิ กรรมการ 

4.2.6 นางเพ็ญนภา  ดอกกุหลาบ กรรมการ 
4.2.7 นางสาวปัทมา  เหรียญทอง กรรมการ 
4.2.8 นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร กรรมการ 
4.2.9 นายดวงเด่น  เต่าเถื่อน กรรมการ 
4.2.10 นางสาวพัชริดา  รวมสุข  กรรมการ 
4.2.11  นางสาวอโรชา  สลุงใหญ่  กรรมการ 
4.2.12 นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน กรรมการ 
4.2.13 นางสงวน  จันทร์พร กรรมการและเลขานุการ 
4.2.14 นายเสน่ห์  คำปัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 

  ๔.๓  คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ๔.3.๑ นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย  ประธานกรรมการ 
          ๔.3.๒ นางนภเกตน์    คำปัน  รองประธานกรรมการ 
          ๔.3.๓ นางทัศนี   เทียนบุตร กรรมการ 
          ๔.3.๔ นางรัตณา   เสาศิริ  กรรมการ 
         ๔.3.๕ นายสายันต์  เย็นเจริญ กรรมการ 
 4.3.6 นางสาวลัดดา  ปริยาปัญจางค์ กรรมการ 
 4.3.7 นายสันติ   ดอกกุหลาบ กรรมการ 
 4.3.8 นายพงศ์ศานต์  เจริญวารี กรรมการ  
 4.3.9 นางเยาวลักษณ์  กองศิลป์ กรรมการ 

4.3.10 นางสาวศิริเพ็ญ   ฤกษ์ใหญ่ กรรมการ 
 4.3.11 นางสาวณรัณทร  กรภัทร์พร กรรมการ 
 4.3.12 นางสาวสุภาวดี  ธิกา  กรรมการ 
 4.3.13 นายปารเมศ  มหิเมอืง  กรรมการ 
 4.3.14 นางสาวดาวเรือง  สายคำเลิศ กรรมการ 
 4.3.15 นางสาวปรียาภรณ์ ผังค ี  กรรมการ 
 4.3.16 นางสาวมาริสา  ลอยแก้ว  กรรมการ 

4.3.17 นางนันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์ กรรมการ 
4.3.18 นายเกียรติพงศ์  ทองอยู่  กรรมการ 
4.3.19 นางอรทัย  กองปัญญา กรรมการ 
4.3.20 นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร กรรมการ 
4.3.21 นายสุพล   ปานสุวรรณ กรรมการ 
4.3.22 นางจำเรียง  หมู่ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
4.3.23 นางสกาวรัตน์  หนูสลุง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ๔.๔  คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          ๔.4.๑ นายกิตติศักดิ์  ปานงาม  ประธานกรรมการ 
          ๔.4.๒ นางนภเกตน ์   คำปนั  รองประธานกรรมการ 
          ๔.4.๓ นายประพวน   สุ่มเมือง  กรรมการ 
          ๔.4.๔ นางเยาวพา  บุญส่งศรี กรรมการ 
          ๔.4.๕ นางสาวอัจฉรา  จันทร์ผ่อง กรรมการ 
 4.4.6 นางสาวรุ่งรตัน์  สวัสดิ์สุข กรรมการ 
 4.4.7 นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ภาสี  กรรมการ 
 4.4.8 นางสาวสุภาวดี    แก้วถึง  กรรมการ 
 4.4.9 นางสาวน้ำทิพย์  ฤาชัย  กรรมการ 
 4.4.10 นายเทวฤทธิ์  กัวหา  กรรมการ 
 4.4.11 นายพงศธร  แสนเมือง กรรมการและเลขานุการ 
 4.4.12 นางสาวปรารถนา คำสีทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

 
  ๔.๕  คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
          ๔.5.๑ นายกิตติคม   บุตรแสนคม ประธานกรรมการ 
          ๔.5.๒ นางนภเกตน์    คำปัน  รองประธานกรรมการ 
          ๔.5.๓ นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร กรรมการ 
          ๔.5.๔ นายศราวุฒิ   บำรุงศิลป์ กรรมการ  

                     ๔.5.๕ นางอารีรัก  บุญรามณรงค์ กรรมการและเลขานุการ 
4.5.6 นายชูชาติ   โพธิ์ทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๔.๖  คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          ๔.6.๑ นายกิตติศักดิ์  ปานงาม  ประธานกรรมการ 
          ๔.6.๒ นางนภเกตน์    คำปัน  รองประธานกรรมการ 
          ๔.6.๓ นางสาวสุนันทณ ี  ขุนทอง  กรรมการ 
          ๔.6.๔ นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่  กรรมการ 
          ๔.6.๕ นายกาญจณภัทร  บุญคง  กรรมการ 

4.6.6 นายอิฐสรา  บุญคล้าย กรรมการและเลขานุการ  
4.6.7 นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

๔.๗  คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
         ๔.7.๑ นายกิตติคม  บุตรแสนคม ประธานกรรมการ 
         ๔.7.๒ นางนภเกตน์    คำปัน  รองประธานกรรมการ 
         ๔.7.๓ นางสาวศรีไพร  พูลหลำ  กรรมการ 
         ๔.7.๔ นายศุภวัฒน์  ทองคมขำ กรรมการ 
         ๔.7.๕ นายพนม   บุญมางำ กรรมการและเลขานุการ  
 

   ๔.๘  คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          ๔.8.๑ นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย  ประธานกรรมการ 
          ๔.8.๒ นางนภเกตน ์   คำปัน  รองประธานกรรมการ 
          ๔.8.๓ นางสาวทิพย์พร  กาญจนศิลป์ กรรมการ 
          ๔.8.๔ นางกาญจน์สุดา  มาช่วย  กรรมการ 
          ๔.8.๕ นางอุษา   จันทร  กรรมการ 

4.8.6 นางทิพย์รัตน์  ศรพ่ึีง  กรรมการ 
4.8.7 นายธเนธ   ภู่ทองดี  กรรมการ 
4.8.8 นางสาวจุฑาทิพ  ห้องกระจก กรรมการ 
4.8.9 นางสาวพรสุดา  นามกุณ ี กรรมการ 
4.8.10 นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ์ กรรมการ 
4.8.11 นางสาวกฤษณา  สุขมั่น  กรรมการ 
4.8.12 นางสาวสุภาภรณ์  แก่นรอด กรรมการ 
4.8.13 นางสาวณัฐนรี    เคยีงกลาง กรรมการ 



 

4.8.14 นางสาวจรีญาดา  ทองมีใย  กรรมการ 
4.8.15 Mr.Tchoffo Pada Raphael  กรรมการ 
4.8.16 Mr.Ronnie S.Salobo Jr.   กรรมการ 
4.8.17 นางสาวกีระนาถ  อาจวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
4.8.18 นางสาวศิรดา  ศรีวิลักษณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.9 คณะกรรมการนิเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
          ๔.9.๑ นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย  ประธานกรรมการ 
          ๔.9.๒ นางนภเกตน ์   คำปัน  รองประธานกรรมการ 

4.9.3 นางสาวกมลทิพย์  พุทธรักขิโต กรรมการ  
4.9.4 นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่
 ๑. ดำเนินการนิเทศครูประจำวิชา ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 ๒. ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาครูประจำวิชาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
       ๕. คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางนภเกตน์   คำปัน   ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางเรวดี  กวางโตน  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 

 ๕.๔ นายปารเมศ มหิเมือง   กรรมการและเลขานุการ 
 5.5 นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

 มีหน้าที่ ดำเนินการสรุปผลนิเทศการสอน ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน เพ่ือพิจารณา
มอบเกียรติบัตร ให้แก่ครูผู้มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี รวมทั้งแจ้งให้ครูที่มีผล          
การประเมินระดับพอใช้และระดับปรับปรุง ทราบเพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป  
   ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่าให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้ 
   

สั่ง   ณ   วันที ่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565   
                   
         
 
             
         ( นางณัฏฐินี  หอมจันทร์)                      
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพฒันานิคม                 
 

 


