
 
  ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 

  ที่  149/๒๕๖3 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่  

ด้วยรูปแบบ SPM 4.0  
------------------------------------------------------------ 

        ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่  
ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 เพ่ือให้กำรไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 
        อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง พ.ศ. 2546  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0
ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
 1.1 นำยพัชริน  ภู่ชัย   ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยจตุรงค์  ว่องไวพำณิชย์  กรรมกำร 
 1.4 นำยพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   กรรมกำร 
 1.5 นำงปรำรถนำ แจ่มอ่วม  กรรมกำร 
 1.6 นำยสมปอง  ตำลเพชร  กรรมกำร 
 1.7 นำงโรจณำ  มำคำน   กรรมกำร 
 1.8 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
 1.9 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 1.10 นำยยุทธนำ นำอุดม   กรรมกำร 
 1.11 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       มีหน้ำที ่สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก 
โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนนนงำน ประกอบด้วย 
  2.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   ประธำนกรรมกำร 
  2.2 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  รองประธำนกรรมกำร 

2.3 นำงสำวพรทิพย์   ด้วงธิ   กรรมกำร 
2.4 นำงสำววิรัตน์   ค ำเขียน   กรรมกำร 
2.5 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
2.6 นำงดำวรุ่ง    พรหมอินทร์  กรรมกำร 
2.7 นำยทรงศักดิ์    ศรีภักดี   กรรมกำร 
2.8 นำงสำวกมลวรรณ   องขนร   กรรมกำร  
2.9 นำงอรวรรณ   อำนพรหม  กรรมกำร 
                            /2.10 นำงสกุลยำ... 
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2.10 นำงสกุลยำ พรมเท้ำ   กรรมกำร 
2.11 นำยชนินทร ์ วงศ์แก้ว   กรรมกำร 

 2.12 นำงทำริกำ วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
 2.13 นำงสำววลัยพร นำคธรรมชำติ  กรรมกำร 
 2.14 นำยรำชัย  แก้วยศ   กรรมกำร 
     2.15 นำยสำธำร   รวบรัด   กรรมกำร 

2.16 นำยบัณฑิต พวงดอกไม้  กรรมกำร 
2.17 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน  กรรมกรร 
2.18 นำงสำวสภุำภรณ์   กรณ์แก้ว  กรรมกรร 
2.19 นำยสรสชิ   ขันตรีมิตร  กรรมกรร 
2.20 นำงสำวชลดำ จันทะอักษร  กรรมกำร 

   2.21 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
          2.22 นำยชัยชนะ ทองมำ   กรรมกำร 
          2.23 นำงสำวธันพิชชำ  สุขสันต์   กรรมกรร 
          2.24 นำยกิตติชัย ทองมำ    กรรมกำร 
          2.25 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          2.26 นำยนิกร  หล้ำน้อย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         มีหน้ำที ่จัดรูปแบบกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรหลักสูตร บริหำรจัดกำรชั้นเรียน ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำม 
และด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0  
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 
 3.๑ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  ประธำนกรรมกำร 
 3.๒ นำยณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก   รองประธำนกรรมกำร  
 3.3 นำยนะรงค์  ทองน้อย  กรรมกำร 
 3.4 นำยธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง  กรรมกำร 
 3.5 นำยไพรัช  ปัดชำเขียว  กรรมกำร 
 3.6 นำยนิรุตต ์  มูลสี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที ่อ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดสถำนที่ในวันที่น ำเสนอผลงำนจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก  
โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0  
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยส ำรวจข้อมูลควำมพร้อมในกำรเรียนของนักเรียน ประกอบด้วย  
  4.1 นำยรำชัย    แก้วยศ   ประธำนกรรมกำร 
  4.2 นำยนิกร    หล้ำน้อย  รองประธำนกรรมกำร 
  4.3 นำยชัยชนะ   ทองมำ   กรรมกำร 
  4.4 นำงสำวสุภำภรณ์   กรณแ์ก้ว  กรรมกำร 
  4.5 นำงสำวธันพิชชำ  สุขสันต์   กรรมกำร 
  4.6 นำงทำริกำ    วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
  4.7 นำยสรสิช    ขันตรีมิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที ่ออกแบบส ำรวจ ติดตำม และสรุปผลแบบส ำรวจ รำยงำนผู้เกี่ยวข้อง 
                        /5.คณะกรรมกำร... 
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5. คณะกรรมกำรฝ่ำยอบรมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล ประกอบด้วย 
  5.1 นำยนิกร    หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 
  5.2 นำยรำชัย    แก้วยศ   รองประธำนกรรมกำร 
  5.3 นำยสำธำร    รวบรัด   กรรมกำร 
  5.4 นำยชนินทร์   วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
  5.5 นำงทำริกำ    วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
  5.6 นำงสำวสุภำภรณ์   กรณ์แก้ว  กรรมกำร 
  5.7 นำงสำววลัยพร   นำคธรรมชำติ  กรรมกำร 
      5.8 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
  5.9 นำงสำวธัญพิชชำ   สุขสันต์   กรรมกำร 
  5.10 นำยสรสชิ   ขันตรีมิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที ่อบรมและให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล พร้อมทั้ง
ดูแล เป็นที่ปรึกษำกำรใช้งำน และโปรแกรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยสร้ำงห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล ประกอบด้วย 
  6.1 นำยรำชัย    แก้วยศ   ประธำนกรรมกำร 
  6.2 นำยนิกร    หล้ำน้อย  รองประธำนกรรมกำร 

6.3 นำยสำธำร    รวบรัด   กรรมกำร 
  6.4 นำงสำวสุภำภรณ์   กรณ์แก้ว  กรรมกำร    
  6.5 นำยชัยชนะ   ทองมำ   กรรมกำร 
  6.6 นำงสำวธัญพิชชำ   สุขสันต์   กรรมกำร 
  6.7 นำยสรสชิ    ขันตรีมิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที ่สร้ำงห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลให้กับครูทุกรำยวิชำ รวมไปถึงกำรน ำนักเรียน 
เข้ำห้องเรียน และกำรรีเซ็ตพำสเวิร์ดกำรใช้งำนอีเมลของโรงเรียน 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยให้กำรช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
  7.1 นำงสำวชำริณำ ศรีเหรำ   ประธำนกรรมกำร 

7.2 นำยนิกร    หล้ำน้อย  รองประธำนกรรมกำร 
7.3 ครูที่ปรึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  กรรมกำร 
7.4 หัวหน้ำระดับชั้นประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 กรรมกำร 
7.5 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย  กรรมกำร 
7.6 นำงสำววลัยพร นำคธรรมชำติ  กรรมกำร 
7.7 นำงสำวธันพิชชำ  สุขสันต์   กรรมกำร 
7.8 นำยชนินทร ์ วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
7.9 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
7.10 นำยธีระวัฒน์ พันธุ์แสง  กรรมกำร 
7.11 นำยสำธำร   รวบรัด   กรรมกำร 
7.12 นำงสำวสภุำภรณ์   กรณ์แก้ว  กรรมกำร 
7.13 นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ์  กรรมกำร 
7.14 นำยสรสิช   ขันตรีมิตร  กรรมกำร 
7.15 นำยกิตติชัย ทองมำ   กรรมกำร 
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7.16 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
7.17 นำงสำวจีรนันท์ แก่นเสำ   กรรมกำร 
7.18 นำยบัณฑิต พวงดอกไม้  กรรมกำร 
7.19 นำยชัยชนะ ทองมำ   กรรมกำร 

  7.20 นำยรำชัย  แก้วยศ   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
  มีหน้ำที ่ดูแล ติดตำม และประสำนงำน เพื่อให้กำรช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีควำมพร้อมในกำรเรียน 
โดยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล โดยแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบจ ำแนกเป็นต ำบล ดังนี้ 

- ล ำดับที ่7.5-7.7 รับผิดชอบต ำบลหนองไผ่ ต ำบลกองทูล อ ำเภอหนองไผ่ และต ำบลซับพุทรำ  
อ ำเภอชนแดน  

- ล ำดับที ่7.8-7.10 รับผิดชอบต ำบลท่ำแดง ต ำบลวังท่ำดี ต ำบลท่ำด้วง อ ำเภอหนองไผ่  
- ล ำดับที่ 7.11-7.13 รับผิดชอบต ำบลนำเฉลียง ต ำบลยำงงำม ต ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอหนองไผ่  

(รวมต ำบลใกล้เคียง อ ำเภอเมือง) 
- ล ำดับที่ 7.14-7.15 รับผิดชอบต ำบลเพชรละคร ต ำบลบ่อไทย ต ำบลวังโบสถ์ อ ำเภอหนองไผ่  
- ล ำดับที่ 7.16-7.17,7.20 รับผิดชอบต ำบลบัววัฒนำ ต ำบลบ้ำนโภชน์ อ ำเภอหนองไผ่  
- ล ำดับที่ 7.2,7.18-7.19 รบัผิดชอบอ ำเภอบึงสำมพัน  
- ล ำดับที่ 7.3-7.4 ดูแลรับผิดชอบร่วมกับครูที่รับผิดชอบในแต่ละต ำบลกรณีท่ีนักเรียนในห้องท่ีปรึกษำ/ 

ในดับชั้นมีปัญหำ 
8. คณะกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ประกอบด้วย  

8.1 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  ประธำนกรรมกำร 
 8.2 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ   รองประธำนกรรมกำร 

8.3 ครูผู้สอนประจ ำรำยวิชำ   กรรมกำร 
8.4 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ให้มีประสิทธิภำพ 

และรำยงำนผลกำรเรียนรู้ตำมที่โรงเรียนก ำหนด 
9. คณะกรรมกำรครูประจ ำชั้นเรียน ประกอบด้วย 
 9.1 นำยยุทธนำ  นำอุดม   ประธำนกรรมกำร   
  9.2 นำยสำธำร  รวบรัด   รองประธำนกรรมกำร 
  9.3 ครูที่ปรึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  กรรมกำร 
  9.4 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
  9.5 นำงอรสำ  เสำโกมุท  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และให้กำรช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในกำรเรียนโดยเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกล เช็คชื่อนักเรียน รำยงำนเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศของโรงเรียน  
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดท ำวีดนทัศน์ ประกอบด้วย 

10.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 
10.2 นำงทำริกำ วงศ์แก้ว   รองประธำนกรรมกำร   
10.3 นำยณัฏฐนันท ์ ทำชำด   กรรมกำร  
10.4 นำยธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง  กรรมกำร  
10.5 นำงอนัญญำ จันทรัตน์  กรรมกำร    
10.6 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์  กรรมกำร  

/10.7 นำงสำวจิตรวด.ี..  
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10.7 นำงสำวจิตรวด ี ภักดีสำร  กรรมกำร 
10.8 นำยบัณทิต พวงดอกไม้ กรรมกำร 
10.9 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมกำร 
10.10 นำยมำนะ บุญเกิด  กรรมกำร  
10.11 นำยภัทรพล พิมพำ  กรรมกำร  
10.12 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ  กรรมกำร  
10.13 นำงสำวชลลดำ จันทะอักษร กรรมกำร 
10.15 นำยชัยชนะ ทองมำ  กรรมกำร 
10.16 นำงสำวธันพิชชำ สุขสันต์  กรรมกำร 
10.17 นำยกิตติชัย ทองมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ บันทึกภำพตลอดกำรจัดกิจกรรม และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท ำวีดีทัศน์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก 

ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และโรงเรียน 
11. คณะกรรมกำรนนเทศ ตนดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็กโรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0

ประกอบด้วย
 11.1 นำยจตุรงค์ ว่องไวพำณิชย์ ประธำนกรรมกำร 
11.2 นำงสกุลยำ พรมเท้ำ รองประธำนกรรมกำร 
11.3 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กรรมกำร 
11.5 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็กโรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0  

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปประเมนนผล ประกอบด้วย
12.1 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ  ประธำนกรรมกำร 
12.2 นำงสกุลยำ พรมเท้ำ  รองประธำนกรรมกำร 
12.3 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมกำร 
12.4 นำยบัณฑิต พวงดอกไม้ กรรมกำร 
12.5 นำงศศิธร ช่ำงสุวรรณ กรรมกำร 
12.6 นำงสำวชลดำ จันทะอักษร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ 

SPM 4.0  

          ให้คณะกรรมกำรร่วมกันวำงแผน ด ำเนินกำร แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีแพ็ก 
โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลอย่ำงเคร่งครัด 

 สั่ง  ณ  วันที่  14  พฤษภำคม  พ.ศ.  2563 

       ลงชื่อ 
    (นำยพัชริน  ภู่ชัย) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 




