
 
  ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 

  ท่ี  ๑๔๔ /2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนนนกำรจัดรำยกำรผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง  

------------------------------------------------------------ 
         ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินกำรจัดรำยกำรผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์
และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด    
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด 19 Coronavirus Disease 2019)(COVID 19  โดยก ำหนดจัดรำยกำร
สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง (วันจันทร์) ในระหว่ำงเวลำ ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองไผ่  
 

          เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง พ.ศ. 2546 จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดรำยกำร
ผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
 1.1 นำยพัชริน  ภู่ชัย   ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   รองประธำนกรรมกำร   
 1.3 นำยจตุรงค์  ว่องไวพำณิชย์  กรรมกำร 
 1.4 นำยสมปอง  ตำลเพชร  กรรมกำร 
 1.5 นำงโรจณำ  มำคำน   กรรมกำร 
 1.6 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
 1.7 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 1.8 นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 
 1.9 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินกำรจัดรำยกำรผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง ให้
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนนนงำน ประกอบด้วย 
  2.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   ประธำนกรรมกำร 
  2.2 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  รองประธำนกรรมกำร 
  2.3 นำยพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   กรรมกำร 
         2.4 นำยสุรัตน์ชัย          พรมเท้ำ   กรรมกำร 
  2.5 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมกำร  
  2.6 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
  2.7 นำยรำชัย  แก้วยศ   กรรมกำร 
  2.8 นำยกิตติชัย  ทองมำ   กรรมกำร 
  2.9 นำยนิกร  หล้ำน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ประสำนงำน ก ำกับติดตำมด ำเนินกำรจัดรำยกำรผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง  
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3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 

 3.1 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำยนะรงค์  ทองน้อย  กรรมกำร 
 3.3 นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดสถำนท่ีในวันท่ีด ำเนินกำรจัดรำยกำรผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง  
 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพนธีกรด ำเนนนรำยกำร ประกอบด้วย 
  4.1 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน   ประธำนกรรมกำร 

4.2 นำงสำวจุฑำมำศ  อ่อนตำ   กรรมกำร 
4.3 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดท ำสคริปรำยกำร เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำร และควบคุมกำรออกอำกำศสดให้เสร็จส้ินตำมเวลำท่ีก ำหนด 
 

5. คณะกรรมกำรถ่ำยทอดสัญญำณภำพและเสียง ประกอบด้วย 
5.1 นำยนิกร  หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 
 5.4 นำยสรสิช    ขันตรีมิตร  กรรมกำร 
 5.5 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำร 
5.6 นำยกิตติชัย  ทองมำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ถ่ำยทอด และควบคุมสัญญำณภำพและเสียง บันทึกกำรถ่ำยทอดกำรออกอำกำศสด   
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับข้อมูลกำรแสดงควำมคนดเห็น ประกอบด้วย  
6.1 นำยรำชัย    แก้วยศ   ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำงสำวสุภำภรณ์   กรณ์แก้ว  กรรมกำร 
6.3 นำงสำวธัญพิชชำ   สุขสันต์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ รับข้อค ำถำม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท้ังทำงโทรศัพท์ และกำรแชทถำม เพื่อตอบข้อค ำถำมท้ำยรำยกำร  
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยคอสตูม (Costume) ประกอบด้วย  
7.1 นำยพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำยมำนะ   บุญเกิด   กรรมกำร 
7.3 นำงสำวภำวิไล   ไชยโย   กรรมกำร 
7.4 นำงสำวปวีณำ  มลทำทิพย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ดูแลกำรแต่งกำย เส้ือผ้ำ หน้ำผม และควำมเรียบร้อยของผู้ด ำเนินรำยกำร ตลอดจนจบรำยกำร 
 

8. คณะกรรมกำรสวัสดนกำร ประกอบด้วย  
8.1 นำงสำวพรทิพย์ ด้วงธ ิ   ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำงอรธีรำ  บุญช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
8.3 นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร 
8.4 นำยศุภชัย  อำนพรหม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรและอำหำรว่ำงในวันท่ีซ้อมและจัดรำยกำรผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง  
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปประเมนนผล ประกอบด้วย 

9.1 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ   ประธำนกรรมกำร 
9.2 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม ้  กรรมกำร 
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9.3 นำงสำวชลดำ จันทะอักษร  กรรมกำร 

  9.4 นำงสำวธัญพิชชำ สุขสันต์   กรรมกำร 
9.5 นำงนิตยำ  ชำตินันท์  กรรมกำร 
9.6 นำยแดนชัย  สิงห์สนิท  กรรมกำร 
9.7 นำงสำวสุภำภรณ์ กรณ์แก้ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดรำยกำรผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง 

 

              ให้คณะกรรมกำรร่วมกันวำงแผน ด ำเนินกำร แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดรำยกำร
ผู้อ ำนวยกำรพบผู้ปกครอง อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลอย่ำงเคร่งครัด 
 

                    ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๘  พฤษภำคม  พ.ศ.  2563 
  
                ลงช่ือ 
               (นำยพัชริน  ภู่ชัย) 

            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


