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ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ที ่99 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรงำนนเิทศภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
................................................................................... 

          
ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้ก าหนดให้จัดท ากิจกรรมนิเทภาายใน าายใต้โครงการ 

พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณาาพการภึกษา ประจ าปีการภึกษา 2565  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิาาพ 

จึงอาภัยอ านาจตามมาตรา39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงภึกษาธิการ 2546  
และมาตรา 27 (1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการภึกษา 2547 ประกอบกับระเบียบ 
คณะกรรมการการภึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการมอบอ านาจในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัต ิการปฏิบัติราชการหรือ  
การด าเนินการอ่ืนของผู้อ านวยการสถานภึกษา พ.ภ. 2546 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทภาายใน ประจ าปีการภึกษา 
2565 ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรปรึกษำ 

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

การเงิน และสินทรัพย์     
4. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
5. นายสุบิน สุขเดช  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป            กรรมการ 
6. นางนาัทร มะอาจเลิภ  หัวหน้างานนิเทภการภึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน  ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล พิจารณาเสนอข้อคิดเห็น และส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวก 

ในการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิาาพ 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนนิเทศกำรศึกษำ   

1. นางนาัทร  มะอาจเลิภ   ครูช านาญการ    ประธานคณะกรรมการ  
2. นางสาวดลรญา  ไชยขาล  คร ู                กรรมการ 
3. นางสาวพัชรินทร์ หลงชิน  คร ู             กรรมการ 
4. ว่าที่ รต.หญิงนิตยา แปงการิยา  ครูช านาญการ              กรรมการและเลขานุการ 
     

มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้ 
     1. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
     2. จัดระบบการนิเทภงานวิชาการ และการเรียนการสอนาายในสถานภึกษา  
     3. ประสานงานการนิเทภงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานภึกษา  
     4. ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทภการสอนแบบกัลยาณมิตร                 
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     5. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน  
     6. ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานภึกษา  
     7. นิเทภ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นาาคเรียนและสิ้นปีการภึกษา  
     8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
3. คณะกรรมกำรนิเทศภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้าาษาไทย 

1. นางสุเนตรา   เกลี้ยงอุทธา  คร ู    ประธานคณะกรรมการ 
   2. นางอทิตยา  หิรัญวงภ์   ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการ 

3. นางมธุริน  เทียนวรรณ   ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการ 
4. นางไพวรรณ  สุขปานเจริญ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวจันทรา  จรเด็จ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นายธนาคาร  มีสุข   คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวดวงดาว  หน่อแก้ว  คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวชนากานต์  วิเภษ  คร ู    กรรมการ 
9. นางสาวพัชรินทร์  หลงชิน  คร ู    กรรมการ 
10. นางสาวนวรัตน์  ลาาชน  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตภาสตร์  
1. นายวุฒิพงษ์  เข็มด้วง   ครูช านาญการพิเภษ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางนงค์นิาัส  โาคินดิษย์สกุล  ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการ  
3. นางขนิษฐา  วรรณสวาท  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงภ์  ครูช านาญการ   กรรมการ  
5. นางมัลลิกา  ฮาร์เตอร์   คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวสุกัญญา  ต้นไทร  คร ู    กรรมการ 
7. นายซาราวรรณ์  พุทธรักษ์  คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวกันต์ฤทัย  ภิลารักษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
9. นางพรเรียง  ก๋งแก้ว   ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาภาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางสิริกร  บุญเลิภ   ครูช านาญการพิเภษ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางจันทิมา  อุทัยกลม   ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการ 
3. นางสุพักตร์  ค าาา   ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางขวัญใจ   เขียนเสมอ          ครูช านาญการ                        กรรมการ 
5. นางจารุวรรณ  โดยอาษา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ  ครูช านาญการ   กรรมการ  
7. นายรณชัย  กิ่งแก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์  คร ู    กรรมการ 
9. นางสาวปวิตรา  วินทะชัย  คร ู    กรรมการ 
10. นายไวฑูรย์  มินจันทึก  คร ู    กรรมการ 
11. นางสาวภิวรักษ ์ อัคจันทร์  คร ู    กรรมการ             
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12. นางสาวรัตติกาล  ทวีรัตน์  คร ู    กรรมการ 
13. นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์  คร ู    กรรมการ 
14. นางสาวเบญจมาภ ชูภรี  คร ู    กรรมการ 
15. นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถ  คร ู    กรรมการ 
16. นางสาวรัตติยา  โลแพทย์  คร ู    กรรมการ 
17. นางสาวนิชาาัทร  ตุริยะกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
18. นางสาวจันทร์จิรา บุสุวะ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
19. ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา  แปงการิยา   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมภึกษา ภาสนา และวัฒนธรรม 
1. นางนฤพร  าักด ี   ครูช านาญการ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอรุณี  ถมยางกูร   ครูเชี่ยวชาญ   กรรมการ 
3. นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทภราช ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการ 
4. นางวิลาวัลย ์ พรไชย   ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการ 
5. นางณัฐกมล  ทองไทย   ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสาาวัน   ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวปทุมวดี  ทองชิต  คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวเพ็ญรดี  กรเสนาะ  คร ู    กรรมการ 
9. นายวิฑูรย์  ระดาบุตร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
10. นางสาวนิธิมา  นิสัยกล้า  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขภึกษาและพลภึกษา 

1. นางสาวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันา  ครูช านาญการ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายปวีณ  กล้ารบ   ครชู านาญการ   กรรมการ 
3. นายกานต์กิตติ ชื่นกลิ่นธูป  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภิลปะ 
1. นางก่ิงแก้ว  ภิริโชคชัย   ครูช านาญการพิเภษ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวนพมาภ  ชัยวรกุล  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางวัฒนประาา  เจริญภร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงภ์  คร ู    กรรมการ 
 6. นางระพีพรรณ  มูสิกอุปถัมา์  ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการและเลขานุการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

1. นายสิทธิพร  บุญล้อม   คร ู    ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสิริกานต์ มายิ้ม   คร ู    กรรมการ 
3. นางสาวสุาัคสร  เนยสูงเนิน  คร ู    กรรมการ 
4. นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5. นางสาวดลรญา  ไชยขาล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้าาษาต่างประเทภ 
1. นายพรมาร  แสนภรีแก้ว  ครูช านาญการ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวกุลธิดา  จารุสาา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางกัลยาณี  อุบลโรจน์รัภมี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต  ครูช านาญการพิเภษ  กรรมการ 
6. นางสาวเบ็ญจมาารณ์  บุญสร้อย คร ู    กรรมการ 
7. นายณัฏฐ์  หาญพละ   คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วสมสิน  คร ู    กรรมการ 
9.นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง  คร ู    กรรมการ 
10. นางสาววิริญญา  ภรีเก้ือกลิ่น  คร ู    กรรมการ 
11. นายพงภกรณ ์ พูลชัยวัฒนะ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
12. นางสาวรัตนมณ ีภุาจริยาพงภ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
13. นางนาัทร  มะอาจเลิภ  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
     1. วางแผนการด าเนินงานาายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ตรวจเยี่ยมนิเทภการสอนแบบกัลยาณมิตร 
     3. สังเกตการณ์สอนของครูาายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการบูรณาการต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     5. ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     6. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นาาคเรียนและสิ้นปีการภึกษา  
     7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ภ. ๒๕๖5 
 

                                                                  
( นางณัฐชา  จันทร์ดา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
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ปฏิทินกำรนิเทศภำยใน 

  โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
 

ระยะเวลำ ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน งำนกิจกรรม/เป้ำหมำยกำรด ำเนนิงำน ผูร้ับผดิชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 

 17-20 พฤษาาคม 2565 1.ขั้นการวางแผนการนิเทภ 1.ประชุมครูก่อนเปิดาาคเรียน 
2.จัดท าค าสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทภ
าายใน 
3.ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-งานนิเทภการภึกษา 

23 พฤษาาคม – 3 มิถุนายน
2565 

            
 

2.ขั้นการจัดท าคู่มือการ
นิเทภ 

1.ร่างคู่มือการนิเทภ 
2.เสนอคู่มือการนิเทภให้หัวหน้ากลุ่มสาระพิจารณา 
3.ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการนิเทภ 
4.จัดท ารูปเล่มคู่มือการนิเทภแจกให้ครูผู้สอนทุกคน 

-คณะท างานตามค าสั่ง 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-งานนิเทภาายใน 
-คณะท างานตามค าสั่ง 
 

6-17 มิถุนายน 2565 3. ขั้นการจัดท า/ปรับปรุง
เอกสาร การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

1.ประชุมครูเพื่อชี้แจงคู่มือการนิเทภ 
2.ครูผู้สอนจัดท า/ปรับปรุงเอกสารการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับคู่มือการนิเทภ 

-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-งานนิเทภาายใน 
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ครูผู้สอน 

20-28 มิถุนายน 2565 4. ขั้นการตรวจเอกสารการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.ครูผู้สอนส่งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรวจสอบ 
2.กลุ่มสาระประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ตามเครื่องมือที่ก าหนดใน
คู่มือการนิเทภ ส่งผลการประเมินให้กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ครูผู้สอน 

ครั้งที่ 1 (1/2565) 
1 -30 กรกฎาคม 2565 
ครั้งที่ 2 (1/2565) 
1-30 กันยายน 2565 
 
 
 

5. ขั้นการสังเกตการสอน 
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
6. ขั้นการรายงานผลการ
นิเทภ 

1.ก าหนดตารางการสังเกตการสอนครูรายบุคคล 
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.หัวหน้ากลุ่มสาระ/คณะกรรมการนิเทภาายใน
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ตามตารางพร้อมท้ังประเมินตาม
เครื่องมือที่ก าหนดในคู่มือการนิเทภ 
3.จัดท ารายงานผลการนิเทภ 
4.หัวหน้ากลุ่มสาระ/คณะกรรมการนิเทภาายใน
รายงานผลการนิเทภต่อผู้บริหารสถานภึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-คณะกรรมการนิเทภ 
-คณะท างานตามค าสั่ง 
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ครั้งที่ 1 (2/2565) 
1-31 ธันวาคม 2565 
ครั้งที่ 2 (2/2565) 
3 -31 มกราคม 2566 
 

5.ขั้นการสังเกตการสอน 
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
6.ขั้นการรายงานผลการ
นิเทภ 

1.ก าหนดตารางการสังเกตการสอนครูรายบุคคล 
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.หัวหน้ากลุ่มสาระ/คณะกรรมการนิเทภาายใน
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ตามตารางพร้อมท้ังประเมินตาม
เครื่องมือที่ก าหนดในคู่มือการนิเทภ 
3.จัดท ารายงานผลการนิเทภ 
4.หัวหน้ากลุ่มสาระ/คณะกรรมการนิเทภาายใน
รายงานผลการนิเทภต่อผู้บริหาร 

-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-คณะกรรมการนิเทภ 
-คณะท างานตามค าสั่ง 
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 ตลอดปกีำรศกึษำ 7.ขั้นการจัดการสอนซ่อม
เสริม 

1.ครูจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน พร้อมท้ังวัดผล
ประเมินผลนักเรียน 
2.ครูจัดการสอนซ่อมเสริมนักเรียน 
3. ครูผู้สอนรายงานการจัดการสอนซ่อมเสริม 
4.สรุปรายงานการสอนซ่อมเสริมของครูผู้สอน 

-ครูผู้สอน 
-คณะท างานตามค าสั่ง 

 
หมำยเหตุ  ตำรำงนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


