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คำสั่งโรงเรียนหอพระ
ที่ 139/๒๕๖3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนนิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
………………………………….…..
ด้วยโรงเรียนหอพระ ได้ถูกกำหนดให้มีกำรนิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
และโรงเรียนขนำดเล็ก ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๔
ในวันที่ 10 กันยำยน ๒๕๖2 เวลำ 08.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เพื่ อให้ ก ำรด ำเนิ น กำรจั ด กิจ กรรมกำรเรียนกำรสอน มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรียบร้อยเกิ ด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 จึงมอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ เตรียมรับกำรนิเทศ ติดตำม
ของคณะศึกษำนิเทศก์ ปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 นำยพิสิษฐ คำบุรี
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยธรรมนำถ คำไทย
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำงวิลำนันท์ ศรีลำชัย
กรรมกำร
1.4 นำงนงครำญ วรรณรัตน์ กรรมกำร
1.5 นำงสิรธร ศักดิ์สูง
กรรมกำร
1.6 นำงนภำพร ไชยสมภำร กรรมกำร
1.7 นำงอัสรำ วงศ์มณี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ สนับสนุนให้กำรดำเนินกำรนิเทศ ติดตำมของคณะศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ กำรนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 2562) ประกอบด้วย
2.1 นำงอัสรำ วงศ์มณี
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงนงครำญ วรรณรัตน์ รองประธำนกรรมกำร
2.4 นำงสิรธร ศักดิ์สูง
กรรมกำร
2.5 นำงวิลำนันท์ ศรีลำชัย
กรรมกำร
2.6 นำงนภำพร ไชยสมภำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
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มีหน้ำที่ 1. ติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
2. ติดตำมกระบวนกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษตำม
นโยบำย และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนนิเทศ ติดตำม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 34
3. คณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อมูล,แฟ้มมำตรฐำนและเอกสำรรับกำรประเมิน โดยมีเอกสำร ดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร (ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร) ประกอบด้วย
3.1.๑ นำงอัสรำ วงศ์มณี
ประธำนกรรมกำร
3.๑.๒ นำงสำววำสนำ ยำวิชยั
หัวหน้ำงำนหลักสูตร
รองประธำนกรรมกำร
3.1.3 นำงจุฑำรัตน์ เวียงลอ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรรมกำร
3.1.4 นำงสำวกมลพร จินดำหลวง หัวหน้ำกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์
กรรมกำร
3.1.5 นำยโสรัจน์ โพธิ์จนั ทร์
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสุขศึกษำและพลศึกษำ
กรรมกำร
3.1.6 นำงอุรำพร บุริโท
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ
กรรมกำร
3.1.7 นำงกำนดำ ชุมดำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำไทย
กรรมกำร
3.1.8 นำยอัมรินทร์ สมณะ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมธรรม กรรมกำร
3.1.9 นำงพิสมัย เรือนสอน
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ
กรรมกำร
3.1.10 นำงสปัญญ์นำ แก้วตำปี หัวหน้ำกลุ่มสำระฯศิลปะ
กรรมกำร
3.1.11 นำยเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กรรมกำร
๓.1.12 นำงนภำพร ไชยสมภำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.1.13 นำงสำวอรุณี ลักษิตำนนท์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร (ฝ่ำยบริหำรทั่วไป) ประกอบด้วย
3.2.1 นำงวิลำนันท์ ศรีลำชัย
3.2.2 นำยไพรศำล สังข์เอี่ยม
3.2.3 นำงรัตนำ อินทกูล
หัวหน้ำระดับชั้น ม.1
3.2.4 นำยอัมรินทร์ สมณะ
หัวหน้ำระดับชั้น ม.2
3.2.5 นำงจันทร์ฉำย ประสิงห์ หัวหน้ำระดับชั้น ม.3
3.2.6 นำยจำตุรงค์ เบ็งยำ
หัวหน้ำระดับชั้น ม.4
3.2.7 นำงจุฑำรัตน์ เวียงลอ
หัวหน้ำระดับชั้น ม.5
3.2.8 นำงสำววำสนำ ยำวิชัย หัวหน้ำระดับชั้น ม.6
3.2.9 นำงดณพร อินจับ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3.3 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร (ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ) ประกอบด้วย
3.3.1 นำงนงครำญ วรรณรัตน์
ประธำนกรรมกำร
3.3.2 นำงฐิติพรรณ แสงแก้ว
รองประธำนกรรมกำร
3.3.3 นำยไพรัช เฉยเมล์
กรรมกำร
3.3.4 นำงสำวนิภำ สัจจญำติ
กรรมกำร
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3.3.5 นำงวันทนำ ขอดศิริ
3.3.6 นำงศศิวิมล คล้ำยเครือญำติ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3.4 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร (ฝ่ำยบริหำรบุคคล) ประกอบด้วย
3.4.1 นำงสิรธร ศักดิ์สูง
3.4.2 นำงสำวกมลพร จินดำหลวง
3.4.3 นำงหนึ่งฤทัย ปินชัย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน รองรอย เพื่อรองรับกำรประเมินตำมหัวข้อ กำรบริหำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ,ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ,กระบวนกำรนิเทศภำยใน
กระบวนกำรพัฒนำเครือข่ำยวิชำกำร
๒. จัดเรียบเรียงเอกสำรใหเปนระบบ สะดวกตอกำรประเมินและเตรียมนำเสนอหรือตอบคำถำมจำก
คณะกรรมกำรประเมิน
๓. ปฏิบัติหนำที่อื่นตำมที่ไดรับมอบหมำย
๓.5 ด้ำนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย
3.5.๑ นำงอัสรำ วงศ์มณี
ประธำนกรรมกำร
3.5.2 นำงนภำพร ไชยสมภำร
รองประธำนกรรมกำร
3.5.3 นำงสำวกมลพร จินดำหลวง หัวหน้ำกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์
กรรมกำร
3.5.4 นำยโสรัจน์ โพธิ์จนั ทร์
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสุขศึกษำและพลศึกษำ
กรรมกำร
3.5.5 นำงอุรำพร บุริโท
หัวหน้ำกลุ่มสระฯกำรงำนอำชีพ
กรรมกำร
3.5.6 นำงกำนดำ ชุมดำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำไทย
กรรมกำร
3.5.7 นำยอัมรินทร์ สมณะ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมธรรม กรรมกำร
3.5.8 นำงพิสมัย เรือนสอน
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ
กรรมกำร
3.5.9 นำงสปัญญ์นำ แก้วตำปี
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯศิลปะ
กรรมกำร
3.5.10 นำงสำวรื่นจิตร ปัญญำเรือง หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
3.5.๑1 นำยเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ
กรรมกำร
3.5.๑2 นำงจุฑำรัตน์ เวียงลอ หัวหน้ำกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.5.๑3 นำงสำวอรุณี ลักษิตำนนท์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน รองรอย เพื่อรองรับกำรประเมินตำมหัวข้อกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้
และแผนกำรสอน,กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน,กำรผลิตสือ่ กำรเรียนรู้และพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ กำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง
๒. จัดเรียบเรียงเอกสำรใหเปนระบบ สะดวกตอกำรประเมินและเตรียมนำเสนอหรือตอบคำถำมจำก
คณะกรรมกำรประเมิน
๓. ปฏิบัติหนำที่อื่นตำมที่ไดรับมอบหมำย
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๓.6 ด้ำนกำรดำเนินงำนกำรกรอกข้อมูลสำรสนเทศด้ำนคุณภำพมัธยมศึกษำ (SESA) ประกอบด้วย
3.6.1 นำงอัสรำ วงศ์มณี
ประธำนกรรมกำร
3.6.2 นำงวิลำนันท์ ศรีลำชัย
รองประธำนกรรมกำร
3.6.3 นำงนงครำญ วรรณรัตน์
กรรมกำร
3.6.4 นำงสิรธร ศักดิ์สูง
กรรมกำร
3.6.5 นำงสำวรืน่ จิตร ปัญญำเรือง
กรรมกำร
3.6.6 นำยไพรศำล สังข์เอี่ยม
กรรมกำร
3.6.7 นำงจุฑำรัตน์ เวียงลอ
กรรมกำร
3.6.8 นำยไพรัช เฉยเมล์
กรรมกำร
3.6.9 นำงหนึ่งฤทัย ปินชัย
กรรมกำร
3.6.10 นำยเอกอรรถพล อินทวิวฒ
ั น์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.6.11 นำยวัชรพงค์ โพธิวงค์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน รองรอย เพื่อรองรับกำรประเมินตำมหัวข้อ กำรบริหำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล,
กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ,ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ,กระบวนกำรนิเทศภำยใน ข้อมูลพื้นฐำน
โรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนบุคลำกร จำนวนห้องเรียน/พิเศษ/บริกำร วัสดุครุภัณฑ์ประจำห้อง กำรทดสอบ O-Net
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน กระบวนกำรเรียนกำรสอน โครงกำรพิเศษ ผลงำน/รำงวัล Best Practice
๒. จัดเรียบเรียงเอกสำรใหเปนระบบ สะดวกตอกำรประเมินและเตรียมนำเสนอหรือตอบคำถำมจำก
คณะกรรมกำรประเมิน
๓. ปฏิบัติหนำที่อื่นตำมทีไ่ ดรับมอบหมำย
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
4.1 นำยไพรศำล สังข์เอี่ยม
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยจำตุรงค์ เบ็งยำ
รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำยพงษ์พนั ธ์ นิลคง
กรรมกำร
4.4 นำยปฏิภำณ สิทธิวงค์
กรรมกำร
4.5 นำยบรรเจิด สรรพมงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมห้องประชุม 611 ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ให้พร้อมใช้งำนตลอดกำรประชุม
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ประกอบด้วย
5.1 นำงรัตนำ อินทกูล
5.3 นำงนงครำญ วรรณรัตน์
5.4 นำงสำวคนึงนิจ ไชยยำ
5.5 นำงรุ่งนภำ มำลัย
5.6 นำงศศิวิมล คล้ำยเครือญำติ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

/หน้ำที่ 5 มีหน้ำที.่ ..

5
มีหน้ำที่ 1. วำงแผน ประสำนงำน และดำเนินกำรในกำรบริกำร เครื่องดื่ม ให้กับคณะประเมินและบุคลำกร
ของโรงเรียนในกำรนิเทศ ติดตำม ของคณะศึกษำนิเทศก์ วันที่ 10 กันยำยน 2563 ณ ห้องประชุม 611
โรงเรียนหอพระ
2. ปฏิบัติหน้ำที่อนื่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำทีด่ ังกล่ำวข้ำงต้น ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเต็มควำมสำมำรถ เพื่อบังเกิด
ผลดีแก่รำชกำรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2563

(นำยพิสิษฐ คำบุรี)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอพระ

