
       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
   ที่  156/๒๕๖4 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนงำนกำรนนเท กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
           ด้วยเทคโนโลยีทำงไกลตำมรูปแบบท่ีโรงเรียนก ำหนด ภำคเรียนที่ 1 ปีกำร ึกษำ 2564 

  ----------------------------------------------------- 
       ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีทำงไกล 

ตำมรูปแบบที่โรงเรียนก ำหนด ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพ 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ด้วยเทคโนโลยีทำงไกลตำมรูปแบบที่โรงเรียนก ำหนด ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย

1.1 นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงดวงตะวัน  นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำยสมปอง  ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.5 นำงโรจณำ  มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.6 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้ำที ่สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ด้วยเทคโนโลยีทำงไกลตำมรูปแบบที่โรงเรียนก ำหนด ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ให้ด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย

2.1 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ คร ู ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงอรวรรณ  อำนพรหม   คร ู กรรมกำร 
2.3 นำงศศิธร  ช่ำงสุวรรณ    คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ประสำนงำนชี้แจงแนวทำงกำรนิเทศให้แก่บุคลำกรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และสรุปผลกำรนิเทศ 

กำรจัดกำรเรียนรู้เสนอผู้บริหำรโรงเรียน  
  /3. คณะกรรมกำร… 



  - 2 - 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนนนกำรนนเท กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีทำงไกลตำมรูปแบบ

ที่โรงเรียนก ำหนด ประกอบด้วย
3.1 กำรนนเท กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 

3.1.1 นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ นิเทศวันจันทร์ 
3.1.2 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ ครู นิเทศวันจันทร์ 
3.1.3 นำงดวงตะวัน  นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันอังคำร 
3.1.4 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันอังคำร 
3.1.5 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันพุธ 
3.1.6 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันพุธ 
3.1.7 นำยสมปอง  ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันพฤหัสบดี 
3.1.8 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันพฤหัสบดี 
3.1.9 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันศุกร์ 
3.1.10 นำงโรจณำ  มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันศุกร์ 
 มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีทำงไกลตำมรูปแบบ 

ที่โรงเรียนก ำหนด ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ส ำหรับครูผู้สอน และรำยงำนผลกำรนิเทศในระบบออนไลน์ 
ของโรงเรียน 

3.2 กำรนนเท กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
3.2.1 นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
3.2.2 นำยสรุัตน์ชัย  พรมเท้ำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
3.2.3 นำงอรวรรณ  อำนพรหม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
3.2.4 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.2.5 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
3.2.6 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
3.2.7 นำยทรงศักดิ์  ศรีภักดี หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
3.2.8 นำงสำวพรทิพย์  ด้วงธิ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

       มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีทำงไกลตำมรูปแบบ 
ที่โรงเรียนก ำหนด สรุป วิเครำะห์ผลกำรนิเทศและจัดให้มีสำรสนเทศเก่ียวกับกำรนิเทศในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

     ให้คณะกรรมกำรร่วมกันวำงแผน ด ำเนินกำร แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนด้วยเทคโนโลยีทำงไกลตำมรูปแบบที่โรงเรียนก ำหนด ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผลอย่ำงเคร่งครัด 

 สั่ง  ณ  วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.  2564 

   ลงชื่อ 
(นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


