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ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ที ่100 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือกำรขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
................................................................................... 

ตามค าสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ที่ 99 / ๒๕๖5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศภายใน ประจ าปี 
การศึกษา 2565  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 

คณะกรรมกำรปรึกษำ 
1. นางณัฐชา   จันทร์ดา         ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม         ประธานคณะกรรมการ 
2. นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองประธานคณะกรรมการ 
3. นางจินตนา   จูมสีสิงห์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

การเงิน และสินทรัพย์     
4. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
5. นายสุบิน สุขเดช  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป            กรรมการ 
6. นางนภัทร มะอาจเลิศ  หัวหน้างานนิเทศการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล พิจารณาเสนอข้อคิดเห็น และส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวก 

ในการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. นางสุเนตรา  เกลี้ยงอุทธา หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวดวงดาว  หน่อแก้ว รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 ๓. นางสาวนวรัตน์  ลาภชน งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. นายวุฒิพงษ์  เข็มด้วง  หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพรเรียง  ก๋งแก้ว  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
          3. นางมัลลิกา ฮาร์เตอร์  งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1. นางสิริกร  บุญเลิศ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายไวฑูรย์  มินจันทึก  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
 ๓. ว่าที ่ร.ต.หญิงนิตยา  แปงการิยา  งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ 
  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. นางนฤพร  ภักด ี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ประธานกรรมการ 

ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ๒. นางสาวปทุมวดี  ทองชิต รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  กรรมการ 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๓. นางสาวนิธิมา  นิสัยกล้า งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นางสาวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปวีณ  กล้ารบ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ   

๓. นายกานต์กิตต ิชื่นกลิ่นธูป งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
 ๓. นางระพีพรรณ  มูสิกอุปถัมภ์ งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1. นายสิทธิพร บุญล้อม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนนิ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
๓. นางสาวดลรญา ไชยขาล งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นายพรมภร  แสนศรีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ บุญสร้อย รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
3. นางนภัทร มะอาจเลิศ  งานนิเทศการศึกษากลุ่มสาระฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินงาน จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้ให้ 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและส่วนรวมเป็นส าคัญ           
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 คณะกรรมกำรตรวจทำน รวบรวมข้อมูล และจัดท ำรูปเล่ม  
๑. นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ        
2. นางสุพักตร์   ค าภา               ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ       รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที ่รต.หญิงนิตยา แปงการิยา เจ้าหน้าที่งานนิเทศการศึกษา   กรรมการ 
4. นางสาวดลรญา  ไชยขาล เจ้าหน้าที่งานนิเทศการศึกษา              กรรมการ 
5. นางสาวพัชรินทร์ หลงชิน เจ้าหน้าที่งานนิเทศการศึกษา            กรรมการ 
6. นางนภัทร มะอาจเลิศ  หัวหน้างานนิเทศการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

            
มีหน้ำที ่ ด าเนินการตรวจทาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่มคู่มือการขับเคลื่อนการนิเทศภายในน าเสนอคณะกรรมการ  

เพ่ือขออนุมัติ และประกาศใช้ในการนิเทศภายใน ในปีการศึกษา 2565  
     

สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
  

                                                                  
( นางณัฐชา  จันทร์ดา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินกำรจัดท ำคู่มือกำรขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยใน 
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โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม จังหวัดชลบุรี 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

 

วัน เดือน ปี รำยกำร 
23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ประชุมเตรียมความพร้อมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ชี้แจงความส าคัญการนิเทศภายใน 
24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน 
25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 คณะกรรมการตามค าสั่ง ประชุม และด าเนินการจัดท าคู่มือฯ 
26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง 
๒7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 คณะกรรมการ ตรวจทาน รวบรวมข้อมูล และจัดท ารูปเล่ม 
30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เสนอประธานคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ 
31 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศใช้คู่มือการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 


