
 
ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

ที่    ๖๕  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมรับกำรประเมิน นิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำยกำรนิเทศแบบ

บูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
************************************************************************** 

 

 ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และสถานศึกษามีการบูรณาการจุดเน้นในการนิเทศตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โดยมีจุดเน้นในการนิเทศตามนโยบาย ดังนี้ 

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินภายนอก รอบ ๔  
๒. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
๓. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการวัดประเมินผลผู้เรียนตามแนวทาง PISA  

๓.๑ การจัดการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง  
๓.๒ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด  
๓.๓ วิจัยในชั้นเรียน  
๓.๔ การจัดการศึกษาเรียนรวม  

๔. การจัดการเรียนการสอน Active Learning ๔๗ โรงเรียน  
๕. โรงเรียนในโครงการพิเศษ  

๕.๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ๒๒ โรงเรียน  
๕.๒ โรงเรียนคุณธรรม  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แห่งระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑  นางแน่งน้อย    เพ็งพันธ์   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางชิดชนก    สุภารัตน์   กรรมการ 
๑.๓  นายทองสา    ทวีโชติ    กรรมการ 
๑.๔  นายปวริศร์    โตน้ า    กรรมการ 
๑.๕  นางสาวอารีย์    เอ่ียมงาม  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖  นางสาวสิราวรรณ   เสี่ยงบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 
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มีหน้ำที่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรอรับกำรประเมินภำยนอก รอบ ๔
ประกอบด้วย 

๒.๑  นางเอ้ือมพร   เบ็ญนา   ประธานกรรมการ 

๒.๒  นางสาวสชุญา   แสงฉลวย  กรรมการ 

๒.๓  นางสาววภิาพร   ธรรมสา   กรรมการ 

๒.๔  นางสาวจินดา   คงเจริญจิตติกุล  กรรมการ 

๒.๕  นายคมสันต์   ดางาม   กรรมการ 

๒.๖  นายสมควร    พ่อวงษ์   กรรมการ 

๒.๗  นางสาวรุ่งฤดี   หลวงเจริญ  กรรมการ 

๒.๘  นางสาวหิรัญญา   ช่วยหะ   กรรมการ 
๒.๙  นางสาวจินจิรา   ทรัพย์อนันต์  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๐ นางสาวสิราวรรณ   เสี่ยงบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่รวบรวมผลสัมฤทธิ์ จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถามคณะกรรมการการนิเทศฯ 
๓. คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ประกอบด้วย 

๓.๑  นายสมควร    พ่อวงษ์   ประธานกรรมการ 

๓.๒  นายสิทธา    เสาร์แดน  กรรมการ 

๓.๓  นางสาวจินดา   คงเจริญจิตติกุล  กรรมการ 

๓.๔  นางพัชรินทร์   ไม้เกษ   กรรมการ 

๓.๕  นายคมสันต์   ดางาม   กรรมการ 

๓.๖  ว่าที่ร้อยตรีวันชัย   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 

๓.๗  นางสุชัญญา   ดุษฎีอ าไพ  กรรมการ 

๓.๘  นางสาวสชุัญญา   แสงฉลวย  กรรมการ 

๓.๙  นางสาวเดือนฉาย   หนูแสนดี  กรรมการ 
๓.๑๐  นางสาวรุ่งฤด ี   หลวงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๑  นางสาวจันจิรา   ทรัพย์อนันต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่รวบรวมหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถาม  
   คณะกรรมการการนิเทศฯ 

๔.  คณะกรรมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์และกำรวัดประเมินผลผู้เรียนตำมแนว PISA  ประกอบด้วย 

 ๔.๑  นางพัชรินทร์   ไม้เกษ   ประธานกรรมการ 

 ๔.๒  นางขนิษฐา    ทิพย์มงคล  กรรมการ 

 ๔.๓  นางเอ้ือมพร   เบ็ญนา   กรรมการ 

/๔.๔  นายคมสันติ์... 
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 ๔.๔  นายคมสันติ์   ดางาม   กรรมการ 

๓.๕  นางสาวอนัญญา   อัตนัย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖  นางสาวขวัญสุดา   กองช้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่รวบรวม สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวัดประเมินผู้เรียนตามแนวทาง PISA จัดท ารายงาน น าเสนอ  
ตอบค าถามคณะกรรมการการนิเทศฯ 

๕.  คณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรียนภำษำไทย กำรอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนออกเขียนคล่อง ประกอบด้วย 

 ๕.๑  นางเอ้ือมพร   เบ็ญนา   ประธานกรรมการ 

 ๕.๒  นางขนิษฐา    ทิพย์มงคล  กรรมการ 

 ๕.๓  นางสาวอนัญญา   อัตนัย   กรรมการ 

 ๕.๔  นางสาวขวัญสุดา   กองช้าง   กรรมการ 

 ๕.๕  นางพัชรินทร์   ไม้เกษ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๖  นางสาวหิรัญญา   ช่วยหะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่สรุปผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถามกคณะกรรมการการนิเทศฯ 
๖.  คณะกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน และกำรพัฒนำห้องสมุด ประกอบด้วย 

 ๖.๑  นางสาวประนอม   แฟงวัด   ประธานกรรมการ 

 ๖.๒  นางสาวอนัญญา   อัตนัย   กรรมการ 

 ๖.๓  นางพัชรินทร์   ไม้เกษ   กรรมการ 

 ๖.๔  นางขนิษฐา    ทิพย์มงคล  กรรมการ 

 ๖.๕  นางเอ้ือมพร   เบ็ญนา   กรรมการ 

 ๖.๖  นางสาวขวัญสุดา   กองช้าง   กรรมการ      

 ๖.๗  นางสาวญาติมา   โกไสยสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๘  นางสาวหิรัญญา   ช่วยหะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่รวบรวมการด าเนินการ จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถามคณะกรรมการการนิเทศฯ 

๗.  คณะกรรมกำรวิจัยในชั้นเรียน  ประกอบด้วย 

 ๗.๑  นางดวงพร    ไชยรุตม์   ประธานกรรมการ 

 ๗.๒  นางสาวสชุญา   แสงฉลวย  กรรมการ 

 ๗.๓  นางสาวเดือนฉาย   หนูแสนดี  กรรมการ 

 ๗.๔  นางเอ้ือมพร   เบ็ญนา   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๕  นายสุจริต    พุ่มไม้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่รวบรวม สรุปผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถามคณะกรรมการการนิเทศฯ 
๘.  คณะกรรมกำรกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม  ประกอบด้วย 

 ๘.๑ นางณัฐญาณ์   จอกแก้ว   ประธานกรรมการ 

 ๘.๒  นางสาวจินดามัย   ชินนอก   กรรมการ 

 ๘.๓  นางนันทิดา   รื่นฤดีพันธ์  กรรมการ 

/๘.๔  นายวสันต ์... 
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๘.๔  นายวสันต ์    ศรีเมือง   กรรมการและเลขานุการ 

๘.๙  นายสุรโชค    สังฆธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่รวบรวมผลสัมฤทธิ์ จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถามกลุ่มศึกษานิเทศ 
๙.  คณะกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Active Learning  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายสิทธา    เสาร์แดน  ประธานกรรมการ   

๙.๒  คณะครูโรงเรียนโพธินิมิติทยาคม    กรรมการ 
 ๙.๓  นายนิธ ิ    ทองเปี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๔  นางสาวสภุัทรา   บุญพัชรชัย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่รวบรวมผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถามคณะกรรมการการนิเทศฯ 
๑๐.  คณะกรรมกำรในโครงกำรพิเศษ 
 ๑๐.๑ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ประกอบด้วย 
  ๑).  นางสาวสิราวรรณ  เสี่ยงบุญ   ประธานกรรมการ 
  ๒).  นายสมควร   พ่อวงษ์   กรรมการ 
  ๓).  นายคมสันต์   ดางาม   กรรมการ 
  ๔).  ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
  ๕).  นางเอ้ือมพร   เบ็ญนา   กรรมการและเลขานุการ 
  ๖).  นางสาววิภาพร  ธรรมสา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่รวบรวมผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถามคณะกรรมการการนิเทศฯ 

๑๐.๑.๑  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของโรงเรียน (แหล่งกำรเรียนรู้ อำคำร
สถำนที่ กำรบริหำรจัดกำร) ประกอบด้วย 

๑).  นายทองสา   ทวีโชต ิ   ประธานกรรมการ 
๒).  นางสาวณัฐญาณ์  จอกแก้ว   กรรมการ 
๓).  นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง  กรรมการ 
๔).  นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมูลผล  กรรมการ 
๕).  นางสาวญาติมา  โกไสยสุวรรณ  กรรมการ 
๖).  นายวสันต ์   ศรีเมือง   กรรมการและเลขานุการ 
๗).  นายสุรโชค   สังฆธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียม รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งการเรียนรู้ อาคารสถานที่และการบริหารจัดการของโรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม และสรุปผล 

๑๐.๑.๒ คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์
กำรเรียน จัดหำ สนับสนุนตำม ๗ วิธีของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ประกอบด้วย 

    ๑).  นางสาวอารีย์  เอ่ียมงาม  ประธานกรรมการ 
๒).  นายคมสันติ์   ดางาม   กรรมการ 

/๓).  นางพัชรินทร์... 
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๓).  นางพัชรินทร์  ไม้เกษ   กรรมการ 
๔).  นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล  กรรมการ 
๕).  นางกฤษณี   สุริยแสงศรี  กรรมการ 
๖).  นายสิทธา   เสาร์แดน  กรรมการ 
๗).  ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๘).  นางนิจวรรณ  ค าวังพฤกษ ์  กรรมการ 
๙).  นางสุชัญญา   ดุษฎีอ าไพ  กรรมการ 
๑๐). นายสมควร   พ่อวงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑). นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๐.๑.๓ คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   

และผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
๑).  นายทองสา   ทวีโชต ิ   ประธานกรรมการ 
๒).  นางสาวสิราวรรณ  เสี่ยงบุญ   กรรมการ 
๓).  นางสาววิภาพร  ธรรมสา   กรรมการ 
๔).  นายสุรโชค   สังฆะธรรม  กรรมการ 
๕).  นายเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป  กรรมการ 
๖).  นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี  กรรมการและเลขานุการ 
๗).  นางสาววิภาดา  เจือจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ข้อมูล สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลแก่
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 

   ๑๐.๒   คณะกรรมกำรโรงเรยีนคุณธรรม  ประกอบด้วย 
    ๑).  นายปวริศร์   โตน้ า   ประธานกรรมการ 
    ๒).  นางอนงค์นาถ   สงธิ   กรรมการ 
    ๓).  นางสาวร าไพ   มีแก้ว   กรรมการ 
    ๔).  นางพัชรินทร์   ไม้เกษ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕).  นางสาวอนัญญา  อัตนัย   รองประธานกรรมการ 
มีหน้ำที ่รวบรวมผลสัมฤทธิ์ จัดท าเอกสารรายงาน น าเสนอ ตอบค าถามคณะกรรมการการนิเทศฯ 

๑๑.   คณะกรรมกำรจัดท ำสื่อวิดีทัศน์และบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
๑๑.๑  นายวสันต์   ศรีเมือง   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นายมงคล   อินทร์เรือง  กรรมการ 
๑๑.๓  นางสาวอนัญญา   อัตนัย   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๔  นายพิพากษา   สุทธินา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่...  



~ ๖ ~ 
 

มีหน้ำที ่ จัดท าวิดีทัศน์น าเสนอ บันทึกภาพและวิดีโอตามความเหมาะสมและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
   
  สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    
     
 
     (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 


