คำสั่งโรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ
ที่ ๕๕/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ด้วยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกาหนดให้นั กเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ที่กาหนดในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้กาหนดให้มีการนิเทศติดตามการสอนของครูให้เป็นไปตาม
ระบบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
อานวยการ คณะกรรมการดาเนินงาน ฝ่ายจัดทาเอกสาร ฝ่ายนิเทศการสอน คณะกรรมการนิเทศการสอน และ
คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและอำนวยกำร
๑.๑. นายไชยพร มะลิลา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒. นายมณฑกานต์ จิตกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๑.๓. นายกมล คล้ามณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
๑.๔. นางสาวไพรินทร์ ต๋าคา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
๑.๕. นางสาวสุกัลยา เกตุแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
๑.๖. นางวันเพ็ญ ทับเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๑.๗. นางกาญจนา ยศตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
๑.๘. นางสุดทัย ลอยเมฆ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
๑.๙. นายทองสุข ทองไพรวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กรรมการ
๑.๑๐. นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมือง หัวหน้างานเทคโนโลยี
กรรมการ
๑.๑๑. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น
หัวหน้างานแนะแนว
กรรมการ
๑.๑๒. นางสาวชนานันท์ กุ่มพรม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๓. นายเสนา เหมือนหงส์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา สั่งการ กากับติดตามการดาเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๒.๑. นางสาวชนานันท์ กุ่มพรม
๒.๒ นายฉันทัช กันทะดี
๒.๓ นายเสนา เหมือนหงส์

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

หน้ำที่ วางแผนการดาเนินงานกากับและติดตามการนิเทศการสอน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครู ตรวจเยี่ยมนิเทศการสอนและสังเกตการณ์สอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓. ฝ่ำยจัดทำเอกสำร
๓.๑. นางสาวชนานันท์ กุ่มพรม
หัวหน้า
๓.๒ นายฉันทัช กันทะดี
เจ้าหน้าที่
๓.๓ นายเสนา เหมือนหงส์
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
หน้ำที่ จัดทาแบบบันทึกการนิเทศการสอนเพื่อมอบให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาแบบบันทึก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน เกียรติบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน
๔. ฝ่ำยนิเทศกำรสอน
๔.๑. คณะกรรมกำรนิเทศกลุ่มบริหำร
๔.๑.๑ นายไชยพร มะลิลา
ผู้อานวยการโรงเรียน
๔.๒. คณะกรรมกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ
๔.๒.๑ นายมณฑกานต์ จิตกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๔.๒.๒ นายกมล คล้ามณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔.๒.๓ นางสาวไพรินทร์ ต๋าคา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔.๒.๔ นางสาวสุกัลยา เกตุแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๔.๒.๕ นางวันเพ็ญ ทับเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
๔.๒.๖ นางกาญจนา ยศตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
๔.๒.๗ นางสุดทัย ลอยเมฆ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๔.๒.๘ นายทองสุข ทองไพรวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
๔.๒.๙ นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมือง
หัวหน้างานเทคโนโลยี
๔.๒.๑๐ นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น
หัวหน้างานแนะแนว
หน้ำที่ นิเทศการสอนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มงาน ตามตารางปฏิทินที่กาหนด
ตลอดจนศึกษาสภาพจริงจากแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และบันทึกการนิเทศการสอนส่งตามเวลาที่กาหนด
เพื่อพิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีระดับผลประเมินสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและ
เป็นขวัญกาลังใจในการทางานต่อไป
๕. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรนิเทศ
๕.๑. นางสาวชนานันท์ กุ่มพรม
หัวหน้า
๕.๒ นายฉันทัช กันทะดี
เจ้าหน้าที่
๕.๓ นายเสนา เหมือนหงส์
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
หน้ำที่ ดาเนินการสรุปผลนิเทศการสอน เพื่อพิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีระดับผลประเมิน
สูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นขวัญกาลังใจในการทางานต่อไป

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายไชยพร มะลิลา)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ปฏิทินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
โรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ อำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี
นิเทศโดยหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือหัวหน้ำกลุ่มงำน
เดือน
กรกฎาคม

กิจกรรม
- นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๑

ผู้เกี่ยวข้อง
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหัวหน้า
กลุม่ งาน
- ครูผู้สอน
-- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหัวหน้า

สิงหาคม

- นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒

กลุ่มงาน
- ครูผู้สอน
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหัวหน้า

กันยายน

- นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓

กลุ่มงาน
- ครูผู้สอน
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหัวหน้า

ตุลาคม

- นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔

หมำยเหตุ ตารางนี้อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มงาน
- ครูผู้สอน

