
 

ค ำสั่งโรงเรียนโยธินนุกูล 
ที่  ๒/ ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยใน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓   
................................................................................................................................................ 

ด้วยโรงเรียนโยธินนุกูล  ได้ก ำหนดให้จัดท ำโครงกำรนิเทศภำยใน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำนั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมนิเทศภำยในเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุเป้ำหมำย  โดยก ำหนดกำรนิเทศ
ภำยในตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔  ถึง ๒๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 วรรคเจ็ด แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
๑.๑  นำยนิรันดร ์ เนตรภักด ี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ            ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำงถวิล  สมบูรณ์           รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ         กรรมกำร 
๑.๓  นำยศรัณยู            เกี้ยวกลำง        รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ          กรรมกำร 
๑.๔  นำงสำวณัชชำ ทนุธรรมนอก ครู                                      กรรมกำร 

 ๑.๕  นำงสำวเรอืงฤดี      ไชยสีหำ            ครู                                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ก ำกับ ติดตำม สั่งกำร อ ำนวยกำรทั่วไป และประสำนงำน กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย  
๒.  คณะกรรมกำรนิเทศภำยใน   ประกอบด้วย 

๒.๑  สำยชั้นอนุบำลปีที่ ๑-๓ 
    ๑.  นำยนิรันดร ์           เนตรภักด ี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ            ประธำนกรรมกำร 
    ๒.  นำงสำวจิรำพร        ปรำณตีพลกรัง ครู                                      กรรมกำร 
           3.  นำงศิวภรณ์           รักกลำง            คร ู                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๒.๒  สำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 
     ๑.  นำยนิรันดร์  เนตรภักด ี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ            ประธำนกรรมกำร 
     ๒.  นำงสำวเมธำพร        สุขจิตร            ครู                                      กรรมกำร 
     3.  นำงเสำวนีย์             สิงหวรรรณุรัตน์  คร ู                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๓  สำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
     ๑.  นำยนิรันดร ์  เนตรภักด ี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ            ประธำนกรรมกำร 
    ๒.  นำงรัฐนันท์          แก้วกลำง          คร ู                                                กรรมกำร 
           3.  นำงสุภรำ              ช้ำงพลำยงำม      คร ู                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๒.๔  สำยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

     ๑.  นำยนิรันดร ์  เนตรภักด ี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ            ประธำนกรรมกำร 
     ๒.  นำงสำวณัชชำ ทนุธรรมนอก ครู                                      กรรมกำร 
           3.  นำงทิพย์กมล  พัฒนชยำกร       คร ู                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร    

๒.๕  สำยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
           ๑.  นำยนิรันดร ์  เนตรภักด ี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ            ประธำนกรรมกำร 
     ๒.  นำยเกรียงไกร ภูสอดสี            ครู                                       กรรมกำร 
    3.  นำยพุทธินันท ์         ฉัตรกระโทก      คร ู                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที่ นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือ ให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ    
และควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพของตน และเป็นไป    
ตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ  
๓. คณะกรรมกำรสรุปและประเมนิผล   ประกอบด้วย 
           ๓.๑  นำงสำวเรืองฤดี       ไชยสีหำ         คร ู                                         ประธำนกรรมกำร 
           ๓.๒  นำงรัฐนันท์   แก้วกลำง        คร ู                                                   กรรมกำร 
           ๓.๓  นำงสำววิลัยพร        สันโดษ  ครู                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร                  

มีหน้ำที่ จัดท ำแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม และท ำรำยงำน สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำว ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ   
กำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว  หำกมีปัญหำ หรืออุปสรรคใด ๆ ให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ
โดยเร็ว เพื่อแก้ไขต่อไป  
 

                 ทัง้นี้   ตั้งแต่ วนัที่  ๑  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕6๔ เป็นต้นไป 

             สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕6๔ 

 

 

                                  (ดร.นิรันดร์  เนตรภักดี) 

          ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  โรงเรียนโยธินนุกูล 
 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรจัดนิเทศภำยในโรงเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโยธินนุกูล  ต ำบลหนองไผ่ล้อม อ ำเภอเมืองนครรำชสมีำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************************************************* 
 

วันท่ี  ๑ - ๓         กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ สำยชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔- ๖ 

วันท่ี  ๔ – ๘        กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ สำยชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ๓ 

วันท่ี  ๙ – ๑๑      กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ สำยชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๔ – ๖ 

วันท่ี  ๑๕ – ๑๗    กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ สำยชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ – ๓ 

วันท่ี  ๑๗ – ๒๒    กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ สำยชั้นอนุบำลปีท่ี  ๑ - ๓ 

 

 


