คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๙๑ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน ประจําป*การศึกษา ๒๕๕๙
การนิเทศการศึกษา นับว!ามีบทบาทสําคัญต!อการพัฒนาครูให3สามารถจัดกิจกรรม และ
กระบวนการเรียนรู3 ให3บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร เพื่อให3การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อุบลรัตนพิทยาคมเป7นไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ เป7นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
อุบลรัตนพิทยาคม บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก3ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑)
แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติ
ข3าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก3ไขเพิ่มเติม จึงแต!งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน ประจําป*การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปEFา
ผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิตย แสนลุน
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน3ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน3ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน3ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร หัวหน3ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน3ากลุ!มบริหารงานวิชาการกรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให3คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให3กิจกรรม
ดําเนินการ เป7นไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย
กรรมการ
๓) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร กรรมการ
๔) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร กรรมการ

๒
๕) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา กรรมการ
๖) นายอุดม พิมพเทศ
หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3สุขศึกษาฯ กรรมการ
๗) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3ศิลปะ
กรรมการ
๘) นางกอบกุล ใจปEFา
หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3การงานอาชีพฯ กรรมการ
๙) นางสาวบัวลอง พรนิคม
หัวหน3ากลุ!มสาระการเรียนรู3ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๑๐) นายอรณพ คําแสน
หัวหน3างานการเรียนการสอน กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาดเจ3าหน3าที่งานการเรียนการสอน กรรมการและผู3ชว! ยเลขานุการ
หนาที่
๑) ประชุมวางแผน โดยมีส!วนร!วมในการคิดวิเคราะหสภาพปLญหาและความต3องการรวมทั้ง
วางแนวทางในการปฏิบัติงานดําเนินงาน ประสานงานระหว!างผู3นิเทศและผู3รับการนิเทศ กํากับและ
ติดตามประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน
๒) เป7นวิทยากรให3ความรู3ในสิ่งที่จะปฏิบัติ หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกมาช!!วยให3ความรู3
แก!ผู3รับการนิเทศ
๓) จัดให3มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3ของครู ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นิเทศการเรียนการสอนและ
สังเกตการณสอนของครูในกลุ!มสาระการเรียนรู3 ทั้ง ๘ กลุ!มสาระ
๔) จัดทําแบบบันทึกการนิเทศการสอน จัดทําแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู3
ระหว!างครูผู3สอน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข3องกับการนิเทศการสอน
๕) สร3างขวัญและกําลังใจแก!!ผู3รับการนิเทศเพื่อกระตุ3นและสนับสนุนให3ผู3รับการนิเทศได3
พัฒนาตนเอง
๖) ดําเนินการประเมินผลการจัดการนิเทศ เพื่อหาทางปรับปรุงแก3ไขจุดบกพร!องต!าง ๆ และ
เพื่อหาทางยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานให3สูงขึ้น
๗) สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
๓. ผูรับการนิเทศ ประกอบดวย
กลุ/มสาระการเรียนรูภาษาไทย
๑ นางศุภศิริ ศิริจันทพันธ
๒ นายอรณพ คําแสน
๓ นางช!อผกา พิศพล
๔ นางสาวชนิดาภา โสหา
๕ นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๖ นางพัชนียา ไชยรัตน
๗ นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๘ นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ

ครู คศ.๒
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

กลุ/มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร&
๙ นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
๑๐ นางสาวเวียงแก3ว สะอาด
๑๑ นางสาวรัตนา กนกวงษา

ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒

๓
๑๒ นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
๑๓ นางสาวสุวิมล โคกคาน
๑๔ นายพรพิชิต ทิทา
๑๕ นางภัทรา การนา
๑๖ นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑

กลุ/มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร&
๑๗ นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
๑๘ นายยุทธฐเดช เรืองหิรัณเตชะกูล
๑๙ นายพิสิษฐ ดรจันทรใต3
๒๐ นางวิลาสินี พรรคพิง
๒๑ นางอรวรรณ พลทัสสะ
๒๒ นางอรทัย วงศสถิตย
๒๓ นายเชฐกร ประชาโรจน
๒๔ นางเนตรนภา คลังกลาง
๒๕ นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
๒๖ นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
๒๗ นางสาวกุณฑิกา ภูศรีฤทธิ์
๒๘ นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล
๒๙ นางสาวศศิกานต ยามสุข
๓๐ นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ

ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูผู3ช!วย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ3าง

กลุ/มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓๑ นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร
ครู คศ.๓
๓๒ นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
๓๓ นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
๓๔ นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู คศ.๓
๓๕ นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ.๓
๓๖ นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ.๓
๓๗ นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู คศ.๑
๓๘ นางกานติมา มุลทากุล
ครูผู3ช!วย
๓๙ นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครูผู3ช!วย
๔๐ นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ3าง
๔๑) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ
ครูอัตราจ3าง
กลุ/มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๔๒ นายอุดม พิมพเทศ
๔๓ นายอมร สีหาโมก
๔๔ นายคมสัน สอโส

ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครูผู3ช!วย

๔
๔๕ นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร

พนักงานราชการ

กลุ/มสาระการเรียนรูศิลปะ
๔๖ นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
๔๗ นายพงศกร สุวรรณศรี
๔๘ นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก3ว
๔๙ นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์

ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูอัตราจ3าง
ครูอัตราจ3าง

กลุ/มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๕๐ นางกอบกุล ใจปEFา
ครู คศ.๓
๕๑ นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ.๓
๕๒ นายสมบูรณ วงวิลาศ
ครู คศ.๓
๕๓ นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒
๕๔ นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
๕๕ นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
ครู คศ.๓
๕๖ นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
ครู คศ.๓
๕๗ นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู คศ.๓
๕๘ นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
๕๙ นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๑
๖๐ นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู3ช!วย
๖๑ นายเอกไชย ไชยรัตน
พนักงานราชการ
๖๒.นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ3าง
กลุ/มสาระการเรียนรูภาษาต/างประเทศ
๖๓ นางบัวลอง คําบึงกลาง
๖๔ นายสุรัตน หารวาระ
๖๕ นางระเบียบ ดวงมาตยพล
๖๖ นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
๖๗ นายสานิตย มหาหิงค
๖๘ นางมลิวัลย แสนแก3ว
๖๙ นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ
๗๐ นางสาวชนิกานต คะนนท
๗๑ นางสาวกานดา เรืองวานิช
๗๒) Mr. Paschal Wirdzenyuy Safeh
๗๓) Miss. Veronica Nguka
๗๔) Miss.Ling hong LIAO

ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครูอัตราจ3าง
ครูอัตราจ3างชาวต!างชาติ
ครูอัตราจ3างชาวต!างชาติ
ครูอัตราจ3างชาวต!างชาติ

มีหนาที่
๑) ร!วมกิจกรรมในการเก็บรวบรวมข3อมูล และการจัดทําแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
๒) นําแนวทางที่ได3รับจากการนิเทศ ไปแก3ปLญหาหรือพัฒนางาน

๕
๓) เสนอปLญหาต!อผู3นิเทศ เมื่อพบปLญหาระหว!างการปฏิบัติงานเพื่อร!วมกันหา
แนวทางแก3ไข
๔) ให3ความร!วมมือในการประเมินผลการนิเทศ
ขอให3ครูและบุคลากรที่ได3รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน3าที่ที่ได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน3าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน3าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให3เกิด
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป หากพบปLญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด ให3แจ3งผู3อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก3ไขปLญหาต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปEFา)
ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

