
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 

ที่    148 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

............................................................................................................................... ........................................ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้มีกำรก ำหนดกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรก ำหนดกำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม ในวันที่ 
28 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2562 นั้น เพ่ือให้กำรเตรียมรับกำรนิเทศดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึง
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเตรียมรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและอ ำนวยกำร   

  1. นำยอำยุ  คิดดี     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 

  2. นำยภำณุ   ครอบเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

  3. นำยสุวิชิต   สมยิ่ง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  4. นำยอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  

 5. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง   ครชู ำนำญกำร   กรรมกำร 

 6. นำงณัฐณิชำภัทร  คิดดีจริง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 7. นำงสำวอมรภัค  สดใส            คร ู              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้ำที ่ ให้กำรปรึกษำ สั่งกำร ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เกิดคุณภำพ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย   

2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  ประกอบด้วย  

   1.  นำยอทิธิพล  จิตรแม้น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

   2.  นำยประชุม  ปุ่มแก้ว     พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

  3.  นำยธีรพล  อุ่นศิลป์     ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 

  4.  นำงสำวมำลิไพร  นำมมะ  คร ู    กรรมกำร 

  5.  นำงพรทิพย์  เสถียรขันธ์  คร ู    กรรมกำร 

  6. นำยโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 



  7.  นำยสมชำย  เกตวิจิตต์   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

  8.  นำงสำวสร้อยสุดำ  อินทร์สอน ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

  9.  นำงสำวพนิดำ  ช่อล ำดวน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  10.  นำงสำวสิริรัตน์  สดชื่น  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  11. นำงสำวสุนัญญำ  ยิ่งคง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  12. นำงสำวปฐมำ  วงศ์ขันธ์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  13. นำงสำวพรปวีณ์  กิรัมย์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร  

  14. นำงสำวพรทิพย์  เสำยอด  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร   

   15. นำงสำวบุษรำคัม  สมยิ่ง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   16. นำงสำววรรธิณีย์  ทวีเลศิ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   17. นำงสำวนันทนัช   หอมหวล  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

      18. นำงสำววรินทร์ทิพย์  ทวีโคตร นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   19. นำยวีระศักดิ์  บุญแต่ง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  20. นำยอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่ ดูแลควำมสะอำด เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อำคำรเรียน ห้องน้ ำ และบริบทโรงเรียนอื่นๆและวำงแผน

เตรียมกำร จัดเตรียมสถำนที่ในห้องประชุมบัวขำว ตกแต่งสถำนที่เพ่ือเตรียมรับกำรประเมิน  

3. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำร   

 3.1 คณะกรรมกำรสังเกตกำรสอน งำนนิเทศภำยในโรงเรยีน 

   1. นำยอำยุ  คิดดี     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 

   2. นำยภำณ ุ ครอบเพชร     ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  3. นำยสุวิชิต  สมยิ่ง     ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

  4. นำยอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

  5. นำงกันทิมำ  ครอบเพชร   ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  6. นำงสำวจันทร์ศรี  เสำยอด  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร    

  7. นำยศำสตรำวุธ  มีดี     ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  

  8. นำยอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  

    9. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช    ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 10. นำงสำระภำ  เนียมทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 11. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

   12. นำยสงัด  จันทร์พลี    ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

   13. นำยธีรพล  อุ่นศิลป์   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 



  14. นำงสำวรัตนำภรณ์  สัชชำนนท์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  15. นำงสำววิรัญชนำ  สุมนทำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  16. นำงสำวกฤติญำ  เทียนชัย  คร ู    กรรมกำร 

  17. นำงสำวกมลศรี  สำยพันธ์  คร ู    กรรมกำร 

  18. นำยธีระพันธ์  วิไลยวงศ์  คร ู    กรรมกำร 

  19. นำยวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมกำร 

  20. นำงสำวมำลิไพร  นำมมะ  คร ู    กรรมกำร 

  21. นำงจุฑำณี  บูรณ์เจริญ  คร ู    กรรมกำร 

  22. นำงสำวสุวรรณำ  โลนะลุ  คร ู    กรรมกำร 

  23. นำงสำวธัญธิญำ  มำแนม  คร ู    กรรมกำร 

  24. นำงพรทิพย์  เสถียรขันธ์  คร ู    กรรมกำร 

  25. นำงสำวณชนก  พรมภักดี   คร ู    กรรมกำร 

  26. นำงสำวมณีรัตน์  สุขดี  คร ู    กรรมกำร 

  27. นำงสำวลัดดำ  สกุลทอง  คร ู    กรรมกำร 

  28. นำงสำวสว่ำงจิตร  แกล้วกล้ำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  29. นำยโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  30. นำงสำวสุชำดำ  ค ำขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  31. นำยเอกสิทธิ์  จันทะศิลำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  32. นำงสำวอัมพร  บุญขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  33. นำยฐปนวัฒน์  มรกต  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  34. นำงปำรณีย์  ชัยยิ่ง   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  35. นำงสำวจรรยำ  ชัยศรีรมัย์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  36. นำยชุติพนธ์  มูลมะณี  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  37. นำงสำวสุรภี  พิมพ์ละออ                ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  38. นำงสำวอุษำ  หล่ำหมื่น  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 39. นำยภิญญำ  สุจินพรัหม  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 40. นำยสมชำย  เกตวิจิตต์  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

  41. นำยประชุม  ปุ่มแก้ว   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 42. นำงสำววิไลพร  สินทรัพย์  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 43. นำงสำววิภำดำ  ชำวสวน  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

  



 44. นำงชญำนิศ  สมำนมิตร  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

  45. นำงสำวมุกรินทร์  คงชื่นจิต  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

  46. นำงสำวสร้อยสุดำ  อินทร์สอน ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

 47. นำงณัฐณิชำภัทร  คิดดีจริง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 48. นำงสำวอมรภัค  สดใส  คร ู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที ่ วำงแผนกำรประเมิน ออกแบบประเมิน ประเมินตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สรุปผลกำรประเมิน และรำยงำนผลกำรประเมินส่งที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร  

3.2 งำนนิเทศ ติดตำม ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) 

  1. นำงณัฐณิชำภัทร  คิดดีจริง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำยภำณุ  ครอบเพชร   ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  3. นำงกันทิมำ  ครอบเพชร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   

  4. นำยอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  

  5. นำงสำระภำ  เนียมทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

   6. นำงสำวกฤติญำ  เทียนชัย  คร ู    กรรมกำร 

   7. นำยธีระพันธ์  วิไลยวงศ์  คร ู    กรรมกำร 

  8. นำยภิญญำ  สุจินพรัหม  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

   9. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช    ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและ

ตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.3 งำนนิเทศ ติดตำมมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ  

 3.3.1 งำนแผนงำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   1. นำยสุวิชิต  สมยิ่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

   2. นำงสำวธัญธิญำ  มำแนม  คร ู    กรรมกำร 

   3. นำงสำวสุชำดำ  ค ำขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

   4. นำยฐปนวัฒน์  มรกต   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  5. นำงชญำนิศ  สมำนมิตร  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

  6. นำงสำวรัตนำภรณ์  สัชชำนนท์ ครูช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำน

และตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

 

 



3.3.2 งำนวิชำกำร 

 1. นำงณัฐณิชำภัทร  คิดดีจริง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 3. นำงสำระภำ  เนียมทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 4. นำงสำวสุวรรณำ  โลนลุะ  คร ู    กรรมกำร 

 5. นำงสำวสุรภี  พิมพ์ละออ  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 

 6. นำยเอกสิทธ์  จันทะศิลำ  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 

 7. นำงสำววิไลพร  สินทรัพย์  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร เพื่อรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบค ำถำม

กรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.3.3 งำนกิจกำรนักเรียน  

 1. นำงสำวจันทร์ศรี  เสำยอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยธีรพล  อุ่นศิลป์   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 3. นำงสำวลัดดำ  สกุลทอง  คร ู    กรรมกำร 

 4. นำยโกเมน  ได้เห็นตอบ    ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

5. นำวสำวอัมพร  บุญขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 6. นำยสมชำย  เกตวิจิตต์   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 7. นำงสำวมำลิไพร  นำมมะ  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนกิจกำรนักเรียน เพื่อรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบ

ค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

 3.3.4 งำนบุคคล 

 1. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมกำร 

 3. นำงสำวจรรยำ  ชัยศรีรัมย ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 4. นำงสำววิภำดำ  ชำวสวน  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 5. นำงสำววิรัญชนำ  สุมนทำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนบุคคล เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบค ำถำม

กรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

 

 

 



3.3.5 งำนธุรกำร 

 1. นำยเดชำ  วงษ์ฉลำด   ครูธุรกำร   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำววรินทร์ทิพย์  ทวีโคตร  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนธุรกำร เพื่อรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบค ำถำม

กรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.3.6 งำนกำรเงินและพัสดุ 

 1. นำงสำวกมลศรี  สำยพันธ์  คร ู    ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 3. นำงสำวกฤติญำ  เทียนชัย  คร ู    กรรมกำร 

4. นำงสำวณชนก  พรมภักดี  คร ู    กรรมกำร 

5. นำงสำวปำรณีย์  ชัยยิ่ง   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 6. นำยภิญญำ  สุจินพรัหม  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 7. นำงสำวมณีรัตน์  สุขดี   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเงินและพัสดุ เพื่อรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบ

ค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

          3.3.7 งำนอำคำรสถำนที่ 

 1. นำยอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำยสมชำย  เกตวิจิตต์   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 3. นำยชุติพนธ์ มูลมะณี   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

4. นำงสำวสร้อยสุดำ  อินทร์สอน  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

5. นำยโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนอำคำรสถำนที่  เพื่อรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบ

ค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.3.8 งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 

1. นำยอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงจุฑำณี  บูรณ์เจริญ   คร ู    กรรมกำร 

3. นำงสำวอัมพร  บุญขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

4. นำยประชุม  ปุ่มแก้ว   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและ

ตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

 



3.4 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (O-NET) 

1. นำงณัฐณิชำภัทร คิดดีจริง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวสุชำดำ  ค ำขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

3. นำยเอกสิทธิ์  จันทะศิลำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

4. นำงสำวมุกรินทร์  คงชื่นจิต  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

5. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและ

ตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.5 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 

1. นำยอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวณชนก  พรมภักดี  คร ู    กรรมกำร 

3. นำยวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมกำร 

4. นำงสำวมุกรินทร์  คงชื่นจิตร  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

5. นำงสำวสร้อยสุดำ  อินทร์สอน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

6. นำงสำวอมรภัค  สดใส   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำทักษะทักษะภำษำอังกฤษ เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำร

ด ำเนินงำนและตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.6 กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

 1. นำงสำวกฤติญำ  เทียนชัย  คร ู    ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 3. นำงกันทิมำ  ครอบเพชร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 4. นำยสุวิชิต  สมยิ่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 5. นำงณัฐณิชำภัทร  คิดดีจริง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 6. นำยสงัด  จันทร์พลี   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 7. นำงสำวรัตนำภรณ์  สัชชำนนท์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  8. นำงสำววิรัญชนำ  สุมนทำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  9. นำงสำวลัดดำ  สกุลทอง  คร ู    กรรมกำร 

 10. นำยฐปนวัฒน์  มรกต   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

11. นำงสำวกมลศรี  สำยพันธ์  คร ู    กรรมกำร 

 12. นำงจุฑำณี  บูรณ์เจริญ  คร ู    กรรมกำร 

 



13. นำงสำวธัญธิญำ  มำแนม  คร ู    กรรมกำร 

 14. นำงสำวสุวรรณำ  โลนะลุ  คร ู    กรรมกำร 

 15. นำงสำวมณีรัตน์  สุขดี  คร ู    กรรมกำร 

 16. นำงสำววิไลพร  สินทรัพย์  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 17. นำงสำววิภำดำ  ชำวสวน  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 18. นำงสำวอัมพร  บุญขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำร

ด ำเนินงำนและตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.7 กำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ 

 1. นำงสำวรัตนำภรณ์  สัชชำนนท์  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยสงัด  จันทร์พลี    ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 3. นำงสำวสว่ำงจิตร  แกล้วกล้ำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 4. นำยสมชำย  เกตวิจิตต์   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 5. นำยโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำร

ด ำเนินงำนและตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.8 กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 1. นำงสำระภำ เนียมทอง   ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 3. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 4. นำยศำสตรำวุธ  มีดี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

5. นำงพรทิพย์  เสถียรขันธ์  คร ู    กรรมกำร 

6. นำยเอกสิทธิ์  จันทะศิลำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

7. นำยประชุม  ปุ่มแก้ว   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

8. นำงสำวสุชำดำ  ค ำขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำน

และตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.9 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 

 1. นำยสุวิชิต  สมยิ่ง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวธัญธิญำ  มำแนม  คร ู    กรรมกำร    

 



3. นำงสำวมณีรัตน์  สุขดี   คร ู    กรรมกำร 

 4. นำยฐปนวัฒน์  มรกต   ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 

 5. นำงสำวอุษำ  หล่ำหมื่น  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 6. นำงสำวปวีณำ  จ ำปำสุข  ลูกจ้ำง    กรรมกำร 

 7. นำงสำวกมลศรี  สำยพันธ์  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือรับกำรนิเทศ 

ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.10 กำรพัฒนำครูทั้งระบบ 

 1. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมกำร 

 3. นำงสำวจรรยำ  ชัยศรีรัมย ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 4. นำงสำววิภำดำ  ชำวสวน  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 5. นำงสำววิรัญชนำ  สุมนทำ  ครชู ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรพัฒนำครูทั้งระบบ เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและ

ตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.11 กำรพัฒนำนักเรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ 

 1. นำยศำสตรำวุธ  มีดี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวจันทร์ศรี  เสำยอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 3. นำยภำณุ  ครอบเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนลูกเสือ เพื่อรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบค ำถำม

กรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

3.12 กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ DLIT เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

1. นำยภำณุ  ครอบเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงปำรณีย์  ชัยยิ่ง   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

          3. นำยวีระศักดิ์  บุญแต่ง   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

          4. นำงสำวจันทร์ศรี  เสำยอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนเทคโลยี และ DLIT  เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและตอบ

ค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

 

 

 



3.13 กำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  (World – Class Standard School) 

1. นำงณัฐณิชำภัทร  คิดดีจริง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

3. นำยอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

4. นำงสำวณชนก  พรมภักดี  คร ู    กรรมกำร 

5. นำยวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมกำร 

6. นำงสำวมุกรินทร์  คงชื่นจิตร  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

7. นำงสำวสร้อยสุดำ  อินทร์สอน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

8. นำงสำวอมรภัค  สดใส   คร ู    กรรมกำร 

9. นำงสำวสุวรรณำ  โลนะลุ  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  เพ่ือรับกำรนิเทศ ติดตำมกำร

ด ำเนินงำนและตอบค ำถำมกรรมกำรในห้องประชุมบัวขำวในวันที่โรงเรียนรับกำรประเมิน 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฎิคม 

 1. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวจรรยำ  ชัยศรีรัมย ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

3. นำงสำวอัมพร  บุญขำว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 4. นำงสำวอุษำ  หล่ำหมื่น  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 5. นำงสำววิภำดำ  ชำวสวน  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

 6. นำยเดชำ  วงษ์ฉลำด    ครูธุรกำร   กรรมกำร 

7. นำงสำวพนิดำ  ช่อล ำดวน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

8. นำงสำวสิริรัตน์  สดชื่น   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

9. นำงสำวสุนัญญำ  ยิ่งคง   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

10. นำงสำวปฐมำ  วงศ์ขันธ์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

11. นำงสำวพรปวีณ์  กิรัมย์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร  

12. นำงสำวพรทิพย์  เสำยอด  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร   

 13. นำงสำวบุษรำคัม  สมยิ่ง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

 14. นำงสำววรรธิณีย์  ทวีเลิศ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

 15. นำงสำวนันทนัช  หอมหวล  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

    16. นำงสำววรินทร์ทิพย์  ทวีโคตร  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  

 



17. นำยวีระศักดิ์  บุญแต่ง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

 18. นำงสำววิรัญชนำ  สุมนทำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องดื่มเพ่ือบริกำรคณะกรรมนิเทศ ณ ห้องประชุมบัวขำว และห้องนิเทศครูผู้สอน 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 

 1. นำงสำวจันทร์ศรี  เสำยอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงกันทิมำ  ครอบเพชร   ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

3. นำยศำสตรำวุธ  มีดี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

4. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  

5. นำยอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  

6. นำงสำระภำ  เนียมทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 7. นำงสำวกฤติญำ  เทียนชัย  คร ู    กรรมกำร 

 8. นำยธีระพันธ์  วิไลยวงศ์  คร ู    กรรมกำร 

9. นำยภิญญำ  สุจินพรัหม  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

10. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช    ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

 11. นำงณัฐณิชำภัทร  คิดดีจริง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่ต้อนรับและพำคณะกรรมกำรไปยังห้องนิเทศครูผู้สอนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน   

 1. นำยสุวิชิต  สมยิ่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวปวีณำ  จ ำปำสุข  ลูกจ้ำง    กรรมกำร 

3. นำงสำวกมลศรี  สำยพันธ์  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน   

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง     

 1. นำยธีระพันธ์  วิไลยวงศ์   ครู      ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยวีระศักดิ์  บุญแต่ง   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

3. นำยเอกสิทธิ์  จันทะศิลำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่จัดเตรียมเครื่องเสียงในห้องบัวขำว ตรวจเช็คควำมเรียบร้อยของสภำพเครื่องเสียง  เพ่ือเตรียมพร้อม

ส ำหรับกำรใช้งำน  

 

 

 

 



8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   

 1. นำยศำสตรำวุธ  มีดี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวอุษำ  หล่ำหมื่น  ครผูู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที ่ค ำกล่ำวเตรียมรับคณะกรรมกำรที่ห้องประชุมบัวขำวและกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม   

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้ำที่  ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อทำงโรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓   เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

    (นำยอำยุ     คิดดี ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 

 


