
  

 

คำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๔๔๒ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต>งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปLการศึกษา ๒๕๖๔ 

(ฉบับแกPไข) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด$วยกลุ*มบริหารวิชาการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได$ดำเนินการจัดทำโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ประจำปHการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู$ของครูผู$สอนในโรงเรียนให$มีประสิทธิภาพ และ

เพื่อให$การดำเนินงานเปWนไปตามวัตถุประสงคXและเกิดประโยชนXสูงสุด โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ

ข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต*งตั้งบุคลากรดำเนินงานนิเทศ

ภายในสถานศึกษา ดังต*อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศX  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

  นางปานทิพยX  สุขเกษม   กรรมการ 

นายสมชัย  ก$องศักด์ิศรี   กรรมการ 

นายปวิช  เรืองวิรัชกุล   กรรมการ 

นางสาวจรรยา  ศรีแจ*ม   กรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX  กรรมการและเลขานุการ 

หนPาท่ี ให$คำปรึกษา ควบคุมดูแล แนะนำ แก$ปaญหาและอำนวยความสะดวกแก*คณะกรรมการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ให$การดำเนินงานเปWนไปด$วยความเรียบร$อยและสำเร็จตามวัตถุประสงคX 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนทX  ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก  กรรมการ  นางสาวมณทิพยX  เจริญรอด กรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ  นางสาวพิทธิดา  ปราโมทยX กรรมการ 

นางธัญญา  สติภา  กรรมการ  นางสาววชิราภรณX  สันตวงษX กรรมการ 

นางสาวรัตยา  ร*างกายดี  กรรมการ  ว*าท่ี ร.ต.ประจักษX  จอมทอง กรรมการ 

นายจักรกฤษณX  ชัยปราโมทยX กรรมการ  นางพัชรา  ไตรยวงษX  กรรมการ 

นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทรX กรรมการ  นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 

   



นางสาวจีญาพัชญX  แก$มทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวทิพวรรณ  โล*กิตติธรกุล   กรรมการและผู$ช*วยเลขานุการ 

หนPาท่ี ๑. วางแผนและเตรียมเอกสารการนิเทศภายในให$เปWนไปด$วยความเรียบร$อยตามปฏิทินการดำเนินงาน 

 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการการนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือให$ดำเนินงานเปWนไปด$วยความเรียบร$อย 

๓. คณะกรรมการฝYายนิเทศวิชาการ 

 ๓.๑ คณะกรรมการนิเทศกลุ>มสาระการเรียนรูPภาษาไทย 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาวพิทธิดา  ปราโมทยX หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$ภาษาไทย 

นางสาวอุษณีษX  อ*อนแท$  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$ภาษาไทย 

๓.๒ คณะกรรมการนิเทศกลุ>มสาระการเรียนรูPคณิตศาสตร] 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางธัญญา  สติภา  หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$คณิตศาสตรX  

นายทินกร  พานจันทรX  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$คณิตศาสตรX 

๓.๓ คณะกรรมการนิเทศกลุ>มสาระการเรียนรูPวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาววชิราภรณX  สันตวงษX หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

นางสาวมณทิพยX  เจริญรอด ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงศX กลุ*มสาระการเรียนรู$วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

๓.๔ คณะกรรมการนิเทศกลุ>มสาระการเรียนรูPสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาวรัตยา  ร*างกายดี  หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นางบุญเย่ียม  พิทักษXวงคX  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๓.๕ คณะกรรมการนิเทศกลุ>มสาระการเรียนรูPสุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

ว*าท่ี ร.ต.ประจักษX  จอมทอง หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศX ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$สุขศึกษาและพลศึกษา 

๓.๖ คณะกรรมการนิเทศกลุ>มสาระการเรียนรูPศิลปะ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นายจักรกฤษณX  ชัยปราโมทยX หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$ศิลปะ 

นางสาวชลิตา  บุญรักษา  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$ศิลปะ 



๓.๗ คณะกรรมการนิเทศกลุ>มสาระการเรียนรูPการงานอาชีพ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางพัชรา  ไตรยวงษX  หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$การงานอาชีพ 

นายสมจิตรX  แพทยXรัตนX  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$การงานอาชีพ 

๓.๘ คณะกรรมการนิเทศกลุ>มสาระการเรียนรูPภาษาต>างประเทศ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทรX หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$ภาษาต*างประเทศ 

นางนลินพร  สมสมัย  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$ภาษาต*างประเทศ 

๓.๙ คณะกรรมนิเทศกิจกรรมพัฒนาผูPเรียน 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

ว*าท่ีร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจนX หัวหน$ากิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 

นางทัศนียX  วงศXเขียว  ครูกิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 
 

หนPาท่ี ๑. ให$คำปรึกษาและรวบรวมโครงการสอน หน*วยการการจัดการเรียนรู$ แผนการจัดการเรียนรู$ แบบวัด    

          และประเมินผลการจัดการเรียนรู$ ทะเบียนส่ือการสอน และรายงานผลกลุ*มบริหารวิชาการ 

๒. ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู$ โครงการสอน หน*วยการเรียนรู$ ทุกรายวิชาที่เปfดสอน         

ให$มีรูปแบบถูกต$อง มีองคXประกอบครบถ$วน ตรงตามที ่กลุ *มบริหารวิชาการกำหนดและรายงานผล         

กลุ*มบริหารวิชาการ 

๓. สรุปข$อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ส*งข$อมูลย$อนกลับไปยังกลุ*มสาระการเรียนรู$เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

๔. จัดระบบการนิเทศ จัดทำแบบประเมิน ช้ีแจงและดำเนินการนิเทศตามแผนท่ีวางไว$ 

๕. ดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ให$เปWนไป   

ด$วยความเรียบร$อย 

๖. ให$คำปรึกษา ช้ีแนะ และช้ีจุดเด*น จุดด$อย เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู$แก*ผู$รับ   

การนิเทศ 

๖. คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวิชาการสัญจร 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทX  ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก  กรรมการ นายศักรินทรX  ศรีตระกูล  กรรมการ 

ว*าท่ีร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ นางสาวศศิตา  อยู*ยืน  กรรมการ 

นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

หนPาท่ี ๑. ประสานงาน ช้ีแจงแนวทาง ให$คำปรึกษาการดำเนินงานวิชาการสัญจร 

๒. เก็บรวบรวมการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ*มสาระท่ีประสบผลสำเร็จ เปWนแบบอย*างได$ (Best Practice) 

๓. สรุปและรายงานผลกลุ*มบริหารวิชาการ 



๗. คณะกรรมการประเมินผล 

  น.ส.ทิพวรรณ  โล*กิตติธรกุล  ประธานกรรมการ  

น.ส.จินตXจุฑา  เกษร   กรรมการ 

  น.ส.จีญาพัชญX  แก$มทอง   กรรมการและเลขานุการ 

หนPาท่ี ๑. จัดทำแบบประเมินผลกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 

 ๒. รวบรวมภาพการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 ให$ผู$ท่ีได$รับการแต*งต้ังตามคำส่ังน้ี ต้ังใจปฏิบัติหน$าท่ีอย*างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให$การดำเนินงาน 

ในทุกด$าน บรรลุตามเปrาหมายและวัตถุประสงคX 

ท้ังน้ี   ต้ังแต*  วันท่ี  ๑   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่ัง  ณ   วันท่ี  ๑   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
(นายสันติพงศX  ชินประดิษฐ) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


