
                                                       
                                                 ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                     ที่ 454 /๒๕๖5 
                      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนงำนกำรนนเท  ก ำกับ ตนดตำม  
                กำรเปิดภำคเรียนที่ 2 และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปีกำร ึกษำ 2565 
                                            ----------------------------------------- 
   ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ก าหนดการนิเทศก ากับ ติดตาม  
การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่า 
โรงเรียนได้ด าเนินการตามแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยก าหนดการนิเทศฯ โรงเรียนหนองไผ่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 13.00 - 16.30 น. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
             อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การเปิด 
ภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

1.1 นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
1.2 นายจิตรภณ   ชมภู ่ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.4 นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.5 นายวิษรุตต์  เมืองทา       รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.6 นางกัญญา  หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.7 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.8 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.9 นางวนิดา  สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.10 นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.11 นางสาวศศิธร  ทองหล่อ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที่ สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาด าเนินการนิเทศก ากับ ติดตาม การเปิด 
ภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

/2. คณะกรรมการ… 
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2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนนนงำนเตรียมรับกำรนนเท ก ำกับตนดตำมกำรเปิดภำคเรียนที่ 2 และกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน ปีกำร ึกษำ 2565 
 2.1 กลุ่มบรนหำรงำนกนจกำรนักเรียน ประกอบด้วย  

2.1.1 นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.1.2 นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นางสาวบวัเรียน  ฤทธิก์ล้า หัวหน้างานวางแผน กรรมการ 
2.1.4 นางกรทิพย์  มาอยู่วัง หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม กรรมการ 
2.1.5 นายยุทธนา  นาอุดม หัวหน้างานวินัยนักเรียน กรรมการ 
2.1.6 นางญาตา  ศรีโคตร หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย กรรมการ 
2.1.7 นายสวุรรณ  กันแพงศรี หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
กรรมการ 

2.1.8 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้างานคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมไทย 

กรรมการ 

2.1.9 นางสาวสุวรรณี  ภูช่ัย หัวหน้างานกองพันชมพูฟ้า กรรมการ 
2.1.10 นายมานะ  บุญเกิด หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน กรรมการ 
2.1.11 นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน กรรมการ 
2.1.12 นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร หัวหน้างานทัศนศึกษา กรรมการ 
2.1.13 นางเพลินทิพย์  โล่สุวรรณ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
2.1.14 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

 

2.3.1 นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.3.2 นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
2.3.3 นางสาวบวัเรียน  ฤทธิก์ล้า หัวหน้างานวางแผน กรรมการ 
2.3.4 นางกรทิพย์  มาอยู่วัง หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม กรรมการ 
2.3.5 นายณรงค์ชัย  สีสุข หัวหน้างานวินัยนักเรียน กรรมการ 
2.3.6 นางญาตา  ศรีโคตร หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย กรรมการ 
2.3.7 นายสวุรรณ  กันแพงศรี หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
กรรมการ 

2.3.8 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้างานคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมไทย 

กรรมการ 

2.3.9 นางสาวสุวรรณี  ภูช่ัย หัวหน้างานกองพันชมพูฟ้า กรรมการ 
2.3.10 นายมานะ  บุญเกิด หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน กรรมการ 
2.3.11 นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน กรรมการ 
2.3.12 นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร หัวหน้างานทัศนศึกษา กรรมการ 
2.3.13 นางเพลินทิพย์  โล่สุวรรณ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
2.3.14 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

 

2.3.1 นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.3.2 นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
2.3.3 นางสาวบวัเรียน  ฤทธิก์ล้า หัวหน้างานวางแผน กรรมการ 
2.3.4 นางกรทิพย์  มาอยู่วัง หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม กรรมการ 
2.3.5 นายณรงค์ชัย  สีสุข หัวหน้างานวินัยนักเรียน กรรมการ 
2.3.6 นางญาตา  ศรีโคตร หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย กรรมการ 
2.3.7 นายสวุรรณ  กันแพงศรี หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
กรรมการ 

2.3.8 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้างานคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมไทย 

กรรมการ 

2.3.9 นางสาวสุวรรณี  ภูช่ัย หัวหน้างานกองพันชมพูฟ้า กรรมการ 
2.3.10 นายมานะ  บุญเกิด หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน กรรมการ 
2.3.11 นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน กรรมการ 
2.3.12 นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร หัวหน้างานทัศนศึกษา กรรมการ 
2.3.13 นางเพลินทิพย์  โล่สุวรรณ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
2.3.14 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

 
          มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน  
  ประเด็น 1 : ด้ำนควำมปลอดภัย 

๑.๑ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้าง 
ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย 
ต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

๑.๓ การสร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่  
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติ (Next Normal) 

ประเด็น 2 : ด้ำนโอกำสและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร ึกษำ 
2.4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นรายบุคคลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียน 
หลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

ประเด็น 4 : ด้ำนประสนทธนภำพ 
4.๒ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหาร 
/2.2 กลุ่มบริหารงาน… 
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      2.2 กลุ่มบรนหำรงำนบรนหำรทั่วไป ประกอบด้วย  
2.2.1 นายวิษรุตต์  เมืองทา  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.2.2 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ  
2.2.3 นายราชัย  แก้วยศ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย

เทคโนโลยี 
กรรมการ 

2.2.4 นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
2.2.5 นายนิรุตต์  มูลส ี หัวหน้างานอาคารสถานที่และ

สาธารณูปโภค 
กรรมการ 

2.2.6 นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว  หัวหน้างานบริการชุมชน 
หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 

กรรมการ 

2.2.7 นายอนุรักษ์  เพชรไทย หัวหน้างานประสานราชการ 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

กรรมการ 

2.2.8 นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  กรรมการ 
2.2.9 นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล หัวหน้างานโภชนาการ กรรมการ 
2.2.10 นายสรสิช  ขันตรีมิตร หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
2.2.11 นายพิชญุตม์  เทียนเที่ยง  หัวหน้างานส่งเสริมการจัดระบบ

ห้องเรียนและสถานที่ 
กรรมการ 

2.2.12 นางมณี  ด้วงนิล หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม กรรมการและเลขานุการ 
        มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน  
  ประเด็น 1 : ด้ำนควำมปลอดภัย 

๑.๒ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น 4 : ด้ำนประสนทธนภำพ 

4.๒ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร 
    2.3 กลุ่มบรนหำรงำนวนชำกำร ประกอบด้วย  

2.3.1 นายจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.3.2 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานรับนักเรียน 
รองประธานกรรมการ 

2.3.3 นางสาวกมลวรรณ  องิขนร หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการ 
2.3.4 นายสรุัตน์ชัย  พรมเท้า หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

หัวหน้างานวิจยัและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กรรมการ 

2.3.5 นางอรวรรณ  อานพรหม   หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
2.3.6 นางสาววิรัตน์  ค าเขียน   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
2.3.7 นางพัชรินทร์  จันทพยัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 
                                           /2.3.8 นางสาวพรทิพย์… 
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2.3.8 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ         กรรมการ 
2.3.9 นางสาวศศิธร  ช่างสุวรรณ          หัวหน้างานนิเทศการสอน 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กรรมการ 

2.3.10 นายศุภชัย  อานพรหม หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง                                กรรมการ 
2.3.11 นางน้ าอ้อย  คุณดี หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน กรรมการ 
2.3.12 นางสกุลยา  พรมเท้า หัวหน้างานวัดและประเมินผล  กรรมการ 
2.3.13 นายนิกร  หล้าน้อย หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้   กรรมการ 
2.3.14 นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 
2.3.15 นายราชัย  แก้วยศ หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยี  กรรมการ 
2.3.16 นายมานะ  บุญเกิด หัวหน้างานประสานองค์กรภายนอก กรรมการ 
2.3.17 นายแดนชัย  สิงห์สนิท หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
2.3.18 นายสรสิช  ขันตรีมิตร หัวหน้างานโครงการพิเศษ  กรรมการ 
2.3.19 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม 

กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน  
ประเด็น 2 : ด้ำนโอกำสและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร ึกษำ 

๒.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส  
ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

๒.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสใน 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๒.3 สถานศึกษาส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และจัดหาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้                                                                     

ประเด็น 3 : ด้ำนคุณภำพ  
๓.1 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้น 

สมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
๓.๒ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง  

มีการคิดขั้นสูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน  
โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยืดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

๓.๓ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การมีอาชีพ  
มีงานท า และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

/3.4 การพัฒนาระบบ… 
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   3.4 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนให้ควบคู่การเรียนรู้น าไปสู่ 
การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ใน 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

ประเด็น 4 : ด้ำนประสนทธนภำพ 
๔.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและ 

ใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาลจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.๒ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร 
 2.4 กลุ่มบรนหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย  

2.4.1 นางกัญญา  หมื่นชนะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
หัวหน้างานวางแผน 
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
หัวหน้างานย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  
หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หัวหน้างานส่งเสริมวินัยคุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู  

ประธานกรรมการ 

2.4.2 นางดวงจันทร์  สิงหโ์สภา หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม 
หัวหน้างานวางแผนอัตราก าลัง  

กรรมการ 

2.4.3 นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา หัวหน้างานจัดระบบและจัดท า
ทะเบียนประวัติ  
หัวหน้างานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

กรรมการ 

2.4.4 นายนิกร  หล้าน้อย หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
ในสถานที่ราชการ 

กรรมการ 

2.4.5 นางสาวจิตรวดี  ภักดสีาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน 
ประเด็น 3 : ด้ำนคุณภำพ  

๓.๕ การพัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง 
บุคลากรสังกัด ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็น 4 : ด้ำนประสนทธนภำพ 
4.๒ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหาร 
/2.5 กลุ่มบริหารงาน… 
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 2.5 กลุ่มบรนหำรงำนงบประมำณ ประกอบด้วย  
2.5.1 นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.5.2 นางวนิดา  สารสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
2.5.3 นางสาววิยดา  ขุนพรหม หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม 

หัวหน้างานเบิกจ่ายสวัสดิการ   
กรรมการ 

2.5.4 นางวีรนชุ  ทองน้อย หัวหน้างานการเงิน กรรมการ 
2.5.5 นางสาวชลลดา  จันทะอักษร หัวหน้างานบัญชี กรรมการ 
2.5.6 นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ 
 

หัวหน้างานระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

กรรมการ 

2.5.7 นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ หัวหน้างานบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ กรรมการ 
2.5.8 นางสายชล  พลสีดา หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม 

และรายงานการใช้งบประมาณ 
กรรมการ 

2.5.9 นายนะรงค์  ทองน้อย หัวหน้างานยานพาหนะ กรรมการ 
2.5.10 นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
2.5.11 นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร หัวหน้างานพัฒนาประกันคุณภาพ   กรรมการ 
2.5.12 นายอนุรักษ์  เพชรไทย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

หัวหน้างานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
กรรมการและเลขานุการ 

              มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน 
ประเด็น 4 : ด้ำนประสนทธนภำพ 

๔.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้สอดรับ 
กับชีวิตวิถีใหม่  (New Normal และชีวิตวิถีปกติ (Next Normal) 

ประเด็น 4 : ด้ำนประสนทธนภำพ 
4.๒ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหาร 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดนกำร ประกอบด้วย 

3.1 นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ คร ู ประธานกรรมการ 
3.2 นายมานะ  บุญเกิด   คร ู รองประธานกรรมการ 
3.3 นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา คร ู กรรมการ 
3.4 นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล คร ู กรรมการ 
3.5 นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ คร ู กรรมการ 
3.6 นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน คร ู กรรมการ 
3.7 นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา คร ู กรรมการ 
3.8 นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
3.9 นางสาวนุชนาฏ  พันแนบ คร ู กรรมการ 

/3.10 นางสาวดวงกมล...   
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3.10 นางสาวดวงกมล  ธูปหอม คร ู กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
และคณะครูที่ได้รับมอบหมาย 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพนธีกำร ประกอบด้วย 

4.1 ว่าที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์ คร ู ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร คร ู รองประธานกรรมการ  
4.3 นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ คร ู กรรมการ 
4.4 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร คร ู กรรมการ 
4.5 นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่เป็นพิธีกรด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ    

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทั น ึกษำ ประกอบด้วย 
5.1 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร คร ู ประธานกรรมการ 
5.2 นายนภดล  พลกลาง คร ู รองประธานกรรมการ 
5.3 นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
5.4 นายชัยชนะ  ทองมา คร ู กรรมการ 
5.5 นายกิตติชัย  ทองมา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุมก าหนดพ้ืนหลังการอบรม ทดสอบระบบ บันทึกภาพนิ่ง 

และภาพเคลื่อนไหว 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 

6.1 นายนิรุตต์  มูลส ี คร ู ประธานกรรมการ 
6.2 นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก คร ู รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสายรุ้ง  นิลมูล คร ู กรรมการ 
6.4 นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง คร ู กรรมการ 
6.5 นายมานะ  บุญเกิด คร ู กรรมการ 
6.6 นายกิตติชัย  ทองมา คร ู กรรมการ 
6.7 นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล คร ู กรรมการ 
6.8 นางมณี  ด้วงนิล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดสถานที่ จัดดอกไม้ ประดับผ้าบนเวที โต๊ะบูชา โต๊ะส าหรับคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 
7.1 นายจิตรภณ  ชมภู ่  ประธานกรรมการ 
7.2 นายนิมิตร  ตันติวโรดม คร ู รองประธานกรรมการ 
7.3 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์     คร ู กรรมการ 
7.4 นางอรวรรณ  อานพรหม     คร ู กรรมการ 

/7.5 นางสาวศศิธร...   



- 8 -

7.5 นางสาวศศิธร  ทองหล่อ       คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามเครื่องมือนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสานงาน 

ชี้แจงแนวทางการนิเทศฯให้แก่บุคลากรทุกงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสรุปผลการนิเทศฯ เสนอผู้บริหารโรงเรียน

ให้คณะกรรมการร่วมกันวางแผน ด าเนินการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  

 สั่ง  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

ลงชื่อ 
         (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


