
 

คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี ๑๓๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งต้ังกรรมการดำเนินงานนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................... 

 ด้วยโรงเรียนพนมศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ซึ่งกำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท่ีกำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานวิชาการจึงได้กำหนดให้มีการนิเทศติดตามการสอนของครูให้เป็นไปตามระบบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาและอำนวยการ คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ฝ่ายจัดทำเอกสาร ฝ่ายนิเทศการสอน คณะกรรมการนิเทศการสอนข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ 
      ๑.๑ นายโสภณ  ทองจิตร      ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นางงามพรรณ ธิปัตย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      ๑.๓ นางวริษา   บุญกิจ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.๔  นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.๒  กรรมการ  
      ๑.๕ นายเกริกเกยีรติ  จำนง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.๖ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๑.๗ นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.๘ นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
   
หน้าที่ ให้การปรึกษา ส่ังการ กำกับติดตามการดำเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
      ๒.๑ นางณัฐิญา   คาโส   ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
      ๒.๒ นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
      ๒.๓ นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.๒   กรรมการ  
      ๒.๔ นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๒.๕ นางสาวโสรญา รัตนบุรี   ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๒.๖ นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๒.๗ นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  วางแผนการดำเนินงานกำกับและติดตามการนิเทศการสอน จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู ตรวจเยี่ยม
นิเทศการสอนและสังเกตการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 



-๒- 
 

 ๓. ฝ่ายจัดทำเอกสาร 
       ๓.๑ นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
       ๓.๒ นางสาวโสรญา รัตนบุรี   ครู คศ.๑  กรรมการ 
       ๓.๓ นายพีระ  เหมือดนอก   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
       ๓.๔ นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  จัดทำแบบบันทึกการนิเทศการสอนเพื่อมอบให้กับฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง จัดทำแบบบันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างครูผู้สอน เกียรติบัตร และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
 
 ๔. ฝ่ายนิเทศการสอน ( ดำเนินการ ระหว่าง  มิถุนายน  ๒๕๖๔– ตุลาคม  ๒๕๖๔ ) 
      ๔.๑. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๔.๒. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
               นายศุภชัย   เรืองเดช   ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๔.๓. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
       ๔.๔. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
               นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  กรรมการ 
       ๔.๕. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
               นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
       ๔.๖. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
              นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๔.๗. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
              นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๔.๘. คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
              นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.๒  กรรมการ 

 ๕. คณะกรรมการนิเทศการสอนข้ามกลุม่สาระการเรียนรู้  
 

ท่ี 
 

กลุ่มสาระคู่นิเทศ 
 

ผู้นิเทศร่วม 
๑. ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณะผู้บริหารโรงเรียน 
๒. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ คณะผู้บริหารโรงเรียน 
๓. สังคมศึกษา  สุขศึกษาและพลศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน 
๔. การงานอาชีพ  ศิลปศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน 

 

หน้าที่  ดำเนินการนิเทศการสอน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษา แก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระอื่น 
เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระอื่นๆ ตามปฏิทินการนิเทศการสอน ภาคเรียนท่ี ๑  
(ระหว่างเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๔– ตุลาคม  ๒๕๖๔) 



-๓- 
 

 ๖. คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ  
      ๖.๑ นางณัฐิญา  คาโส                ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
      ๖.๒ นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๖.๓ นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๖.๔ นางสาวโสรญา รัตนบุรี   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ดำเนินการสรุปผลนิเทศการสอน ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนสภาพจริงจากแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู เพื่อพิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลการประเมินระดับดี
เย่ียม ดีมาก และระดับดี รวมทั้งแจ้งให้ครูท่ีมีผลการประเมินระดับพอใช้และระดับปรับปรุงทราบเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 
  ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ อย่าให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้ 

                            ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                                                                                                                                                          

       ลงช่ือ 

  (นายโสภณ  ทองจิตร)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 



 

ตารางการนิเทศการสอน 

โรงเรียนพนมศึกษา  อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจำภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๔ 

 

ลำดับที่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้นิเทศร่วม หมายเหตุ 

๑. กรกฎาคม ๒๕๖๔  - นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯนิเทศครูในกลุ่มสาระฯ) 

นายโสภณ  ทองจิตร 
นางงามพรรณ ธิปัตย์ 
นางณัฐิญา  คาโส 
นายศุภชัย  เรืองเดช 

- ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดทำตารางการ
นิเทศแจ้งผู้นิเทศร่วม และดำเนินการตาม
กำหนดให้ครบทุกคน แล้วนำผลการนิเทศส่ง
คณะกรรมการประเมินผล 

๒. สิงหาคม ๒๕๖๔ - นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุ่มฯ) 
1) ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 
2) วิทยาศาสตร์ ฯ– คณิตศาสตร์ 
3) สังคมศึกษาฯ – สุขศึกษาและพละศึกษา 
4) การงานอาชีพ – ศิลปศึกษา 

นายโสภณ  ทองจิตร 
นางงามพรรณ ธิปัตย์ 
นางณัฐิญา  คาโส 
นายศุภชัย  เรืองเดช 

- ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯคู่นิเทศ ประสานงาน
กันทำตารางนิ เทศแจ้งผู้นิ เทศร่วม  และ
ดำเนินการตามกำหนด ให้ครบทุกคน แล้วนำ
ผลการนิเทศส่งคณะกรรมการประเมินผล 

๓. ตุลาคม ๒๕๖๔ - คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลสรุปผลการ
ประเมินแจ้งผู้บริหารทราบ 

 - มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ ท่ีมีผลการประเมิน
ระดับ ดีเย่ียม/ดีมาก/และดี 

 


