
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
ที่  227 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำนตรง
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 มำตรำที่ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และค ำสั่ง
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 44 / 2549 เรื่องกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำน
รำชกำร ลงวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2549 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศและสังเกตกำรสอน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
1. นำยประสำน  โชติมน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสุนันท์  ชลพิทักษ์   กรรมกำร 
4. นำยจรัล  งำมสม    กรรมกำร 
5. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข    กรรมกำร 
6. นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ   กรรมกำร 
7. นำยอุดร  ข ำคม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ วำงแผน  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ กำรจัดกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
2.1 กลุ่มสำระภำษำไทย 

1. นำยประสำน  โชติมน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยจรัล  งำมสม    กรรมกำร 
4. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข    กรรมกำร 
5. นำยอุดร  ข ำคม    กรรมกำร 
6. นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ   กรรมกำร 
7. นำงสุนันท์  ชลพิทักษ์   กรรมกำร 
8. นำงณัชชำ  ทองนำมอญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ นิเทศกำรเรียนกำรสอน  สรุปผล และรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ  และน ำผลกำรนิเทศมำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
 



2.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. นำยประสำน  โชติมน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยจรัล  งำมสม    กรรมกำร 
4. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข    กรรมกำร 
5. นำยอุดร  ข ำคม    กรรมกำร 
6. นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ   กรรมกำร 
7. นำงสุนันท์  ชลพิทักษ์   กรรมกำร 
8. นำงประทุมกำญจน์ จิตบรรจง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ นิเทศกำรเรียนกำรสอน  สรุปผล และรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ  และน ำผลกำรนิเทศมำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
 

2.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปะกอบด้วย 
1. นำยประสำน  โชติมน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยจรัล  งำมสม    กรรมกำร 
4. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข    กรรมกำร 
5. นำยอุดร  ข ำคม    กรรมกำร 
6. นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ   กรรมกำร 
7. นำงสุนันท์  ชลพิทักษ์   กรรมกำร 
8. นำงรำตรี  ชูวิทย์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ นิเทศกำรเรียนกำรสอน  สรุปผล และรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ  และน ำผลกำรนิเทศมำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
 

2.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
1. นำยประสำน  โชติมน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยจรัล  งำมสม    กรรมกำร 
4. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข    กรรมกำร 
5. นำยอุดร  ข ำคม    กรรมกำร 
6. นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ   กรรมกำร 
7. นำงสุนันท์  ชลพิทักษ์   กรรมกำร 
8. นำยจ ำลอง  พรมเสน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ นิเทศกำรเรียนกำรสอน  สรุปผล และรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ  และน ำผลกำรนิเทศมำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

 
 
 
 



2.5 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา / กลุ่มสาระศิลปะ  ประกอบด้วย 
1. นำยประสำน  โชติมน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข    กรรมกำร 
4. นำยอุดร  ข ำคม    กรรมกำร 
5. นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ   กรรมกำร 
6. นำงสุนันท์  ชลพิทักษ์   กรรมกำร 
7. นำยจรัล  งำมสม    กรรมกำร 
8. นำงสำวโรชำ  กวำวภิวงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ นิเทศกำรเรียนกำรสอน  สรุปผล และรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ  และน ำผลกำรนิเทศมำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
 

2.6 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
1. นำยประสำน  โชติมน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอุดร  ข ำคม    กรรมกำร 
4. นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ   กรรมกำร 
5. นำงสุนันท์  ชลพิทักษ์   กรรมกำร 
6. นำยจรัล  งำมสม    กรรมกำร 
7. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข    กรรมกำร 
8. นำงจิตติมำ  ข ำคม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ นิเทศกำรเรียนกำรสอน  สรุปผล และรำยงำนผลต่อผู้บังคับบญัชำ  และน ำผลกำรนิเทศมำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
 

2.6 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
1. นำยประสำน  โชติมน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอุดร  ข ำคม    กรรมกำร 
4. นำยนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ   กรรมกำร 
5. นำงสุนันท์  ชลพิทักษ์   กรรมกำร 
6. นำยจรัล  งำมสม    กรรมกำร 
7. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข    กรรมกำร 
8. นำยปัทพงษ์  นักธรรม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ นิเทศกำรเรียนกำรสอน  สรุปผล และรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ  และน ำผลกำรนิเทศมำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

 
 
 
 



3. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
1. นำยอุดร     ข ำคม    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนิรุต  มีเกิด    กรรมกำร 
3. นำงสำวจุฬำลักษณ์ เจริญศิลป์   กรรมกำร 
4. นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร   กรรมกำร  
5. นำงสำวอ ำภำพร คณะแพง   กรรมกำร 
6. นำงจิตติมำ  ข ำคม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ รวบรวมผลกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนของแต่ละกลุ่มสำระ  สรุปผล รำยงำนผล และน ำผล
กำรนิเทศไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้  ให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  เกิดผลดีต่อนักเรียน และทำง
รำชกำร 

สั่ง ณ วันที่  25  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 
 
      
 
      ( นำยประสำน    โชติมน ) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการนิเทศ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้........................................................................ 
 

ที ่ ผู้รับกำรนิเทศ วันเดือนปีนิเทศ คำบท่ี ระดับชั้น หมำยเหตุ 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 

ลงชื่อ..............................................................หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
          (.............................................................) 

 
เอกสำรที่ต้องเตรียมก่อนรับกำรนิเทศ 

1. แผนกำรสอน ( active learning : กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก) 
2. สื่อกำรสอน / เอกสำรประกอบกำรสอน 
3. สภำพห้องเรียน 
 


