
       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
    ที่ 175/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนงำนกำรนนเท ก ำกับตนดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำร ึกษำทำงไกล 
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 

โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ ปีกำร ึกษำ 2564 
 ----------------------------------------- 

        ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ก าหนดการนิเทศก ากับติดตามการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนในสังกัด  
สพม.เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในสังกัด ก าหนดการนิเทศทางไกลโรงเรียนหนองไผ่ ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
        อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย

1.1 นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
1.2 นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.3 นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสมปอง  ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.5 นางโรจณา  มาคาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.6 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.7 นางวนิดา  สารสิทธิ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.8 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.9 นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.10 นางกัญญา  หมื่นชนะ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางศศิธร  ช่างสุวรรณ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาด าเนินการนิเทศก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 2564 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
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2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนนนงำนเตรียมรับกำรนนเท ก ำกับตนดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำร ึกษำทำงไกล  
    2.1 กลุ่มบรนหำรงำนวนชำกำร ประกอบด้วย  

2.1.1 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
หัวหน้างานรับนักเรียน 

ประธานกรรมการ 

2.1.2 นางสาวกมลวรรณ  องิขนร หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการ 
2.1.3 นายสรุัตน์ชัย  พรมเท้า หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

หัวหน้างานวิจยัและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กรรมการ 

2.1.4 นางอรวรรณ  อานพรหม   หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
2.1.5 นางสาววิรัตน์  ค าเขียน   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
2.1.6 นายทรงศักดิ์  ศรีภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 
2.1.7 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ 
2.1.8 นางศศิธร  ช่างสวุรรณ          หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
2.1.9 นางกัญญา  หมื่นชนะ หัวหน้างานนิเทศการสอน กรรมการ 
2.1.10 นายศุภชัย  อานพรหม หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง                                กรรมการ 
2.1.11 นางน้ าอ้อย  คุณดี หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน กรรมการ 
2.1.12 นางสกุลยา  พรมเท้า หัวหน้างานวัดและประเมินผล  กรรมการ 
2.1.13 นายนิกร  หล้าน้อย หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้   กรรมการ 
2.1.14 นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร  กรรมการ 
2.1.15 นายราชัย  แก้วยศ หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยี  กรรมการ 
2.1.16 นายมานะ  บุญเกิด หัวหน้างานประสานองค์กรภายนอก กรรมการ 
2.1.17 นายเฉลิมชัย  พันแนบ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ กรรมการ 
2.1.18 นายภัทรพล  พิมพา หัวหน้างานอาเซียนศึกษา กรรมการ 
2.1.19 นายแดนชัย  สิงห์สนิท หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
2.1.20 นายสรสิช  ขันตรีมิตร หัวหน้างานโครงการพิเศษ  กรรมการ 
2.1.21 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม 

กรรมการและเลขานุการ 

         มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน  
    ประเด็นที่ 1 กลุ่มนนเท  ตนดตำม และประเมนนผลกำรจัดกำร ึกษำ 
     - นิเทศการสอนในชั้นเรียนโดยการสุ่มเข้านิเทศชั้นเรียนผ่านระบบ Google Meet  
 2.2 กลุ่มบรนหำรงำนงบประมำณ ประกอบด้วย  

2.2.1 นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.2.2 นางวนิดา  สารสิทธิ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
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2.2.3 นางสาววิยดา  ขุนพรหม หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม 
หัวหน้างานเบิกจ่ายสวัสดิการ   

กรรมการ 

2.2.4 นางวีรนชุ  ทองน้อย หัวหน้างานการเงิน กรรมการ 
2.2.5 นางสาวชลลดา  จันทะอักษร หัวหน้างานบัญชี กรรมการ 
2.2.6 นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ 
 

หัวหน้างานระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

กรรมการ 

2.2.7 นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ หัวหน้างานบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ กรรมการ 
2.2.8 นางสายชล  พลสีดา หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม 

และรายงานการใช้งบประมาณ 
กรรมการ 

2.2.9 นายนะรงค์  ทองน้อย หัวหน้างานยานพาหนะ กรรมการ 
2.2.10 นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
2.2.11 นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร หัวหน้างานพัฒนาประกันคุณภาพ   กรรมการ 
2.2.12 นายอนุรักษ์  เพชรไทย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

หัวหน้างานพัสดุและบริหารสินทรัพย์  
กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที ่เตรียมรับการประเมิน 
    ประเด็นที่ 2 กลุ่มนโยบำยและแผน  
     - จัดเตรียมแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา  
     - แผนจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์     
    ประเด็นที่ 3 หน่วยตรวจสอบภำยใน  
     - การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี  
     - การควบคุมเงินคงเหลือ  
     - การเก็บรักษาเงิน  
     - การควบคุมการรับเงิน  
     - การควบคุมการจ่ายเงิน  
     - การจัดท าบัญชี  
     - การจัดท ารายงานการเงิน  
     - การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน  
     - การควบคุมเงินยืม  
     - การควบคุมใบเสร็จรับเงิน  
   ประเด็นที่ 4 กลุ่มบรนหำรกำรเงนนและสนนทรัพย์  
    1. งานด้านการเงิน  
     - การรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิกเงิน 
     - การยืมเงิน ล้างหนี้ ทุกประเภท 
     - การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าใช้สอยทุกประเภท 
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    2. งานด้านบัญชี 
     - งบทดลอง 
     - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
     - รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 
    3. งานด้านพัสดุ 
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2.3 กลุ่มบรนหำรงำนกนจกำรนักเรียน ประกอบด้วย  

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  โล่ห์สุวรรณ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
2.3.14 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

              มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน 
    ประเด็นที่ 5 กลุ่มส่งเสรนมกำรจัดกำร ึกษำ 
     - เรื่องมาตรการการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 /หนังสือ สพม.40  
ที่ ศธ 04270/4579 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ก าหนดส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2563) 
     - เรื่องการจัดท าแผนการด าเนินการ “เด็กดี วิถีคุณภาพ” และมาตรฐานดูแลช่วยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา-  
เขต 40 /หนังสือ สพม.40 ที่ ศธ 04270/ว83 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 (ก าหนดส่งภายในวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564) 
    - การรายงานผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     - การรายงานผลการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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 2.4 กลุ่มบรนหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย  
2.4.1 นายสมปอง  ตาลเพชร 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 นายนิรุตต์  มูลส ี หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
ในสถานที่ราชการ 

กรรมการ 

2.4.5 นางสาวจิตรวดี  ภักดสีาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน 
    ประเด็นที่ 6 กลุ่มกฎหมำยและคดี 
     - แนวทางการป้องกันการกระท าผิดทางวินัย เอกสารเกี่ยวกับงานวินัย 
    ประเด็นที่ 7 กลุ่มบรนหำรงำนบุคคล 
     - จ านวนข้าราชการครู ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอน พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ าที่เป็นปัจจุบัน 
     - ครูอัตราจ้าง งบสพฐ. ครูอัตราจ้าง งบประมาณสถานศึกษา 
     - จ านวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
     - อัตราก าลัง ความแคลนวิชาเอก 
     - การบริหารงานบุคคล มีค าสั่งผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 
     - การประชาสัมพันธ์ การบริหารงานบุคคล ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคล 
     - แฟ้มระเบียบ/กฎหมาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
     - ปฏิทินการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล 
    ประเด็นที่ 8 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร ึกษำ 
    - ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง/หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา 
    ประเด็นที่ 10 กลุ่มอ ำนวยกำร 
     - การประเมิน ITA ของโรงเรียน 

/2.5 กลุ่มอ านวยการ… 
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 2.5 กลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  
2.5.1 นางโรจณา  มาคาน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานวางแผน 
หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม 

ประธานกรรมการ 

2.5.2 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.5.3 นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ หัวหน้างานธุรการ กรรมการ 
2.5.4 นางสาววริศรา  ช านาญพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
2.5.5 นายสรุัตน์ชัย  พรมเท้า หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
กรรมการ 

2.5.6 นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว หัวหน้างานชุมชนและองค์กรภาคี
เครือข่าย 

กรรมการ 

2.5.7 นางอรธีรา  บุญชว่ย หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน กรรมการ 
2.5.8 นางเพ็ญประภา  นาราศรี หัวหน้างานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ 

โรงเรียนหนองไผ่ 
กรรมการ 

2.5.9 นายศุภชัย  อานพรหม หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
หัวหน้างานเลขานุการ  
หัวหน้างานควบคุมภายใน 

กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน 
    ประเด็นที่ 10 กลุ่มอ ำนวยกำร 
     - ระบบการรับ-ส่งหนังสือของโรงเรียน 
     - เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 2.6 กลุ่มบรนหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย  

2.6.1 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.6.2 นายราชัย  แก้วยศ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย

เทคโนโลยี 
กรรมการ 

2.6.3 นางสาวศุภรา  จันทสงิห์ หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
2.6.4 นายนิรุตต์  มูลส ี หัวหน้างานอาคารสถานที่และ

สาธารณูปโภค 
กรรมการ 

2.6.5 นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว  หัวหน้างานบริการชุมชน 
หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 

กรรมการ 

2.6.6 นายอนุรักษ์  เพชรไทย หัวหน้างานประสานราชการ 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

กรรมการ 

2.6.7 นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  กรรมการ 
2.6.8 นางสุกัญญา  ตันติวโรดม หัวหน้างานโภชนาการ กรรมการ 
2.6.9 นายสรสิช  ขันตรีมิตร หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา กรรมการ 

/2.6.10 นายพิชญุตม.์..   
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2.6.10 นายพิชญุตม์  เทียนเที่ยง  หัวหน้างานส่งเสริมการจัดระบบ
ห้องเรียนและสถานที่ 

กรรมการ 

2.6.11 นางมณี  ด้วงนิล หัวหน้างานส านักงานกลุ่ม กรรมการและเลขานุการ 
           มีหน้ำที่ เตรียมรับการประเมิน 
    ประเด็นที่ 9 กลุ่ม DLICT (กำรตนดตำม กำรบรนหำรจัดกำรด้ำน ICT ของสถำน ึกษำ) 
      - โรงเรียนมีแผนพัฒนา ICT ระยะสั้น (1-3 ปี) และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ของสถานศึกษา  
     - มีการพัฒนาระบบเครือข่าย Internet / LAN / WiFi ภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอน    
     - มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการจัดการเรียน การสอน 
และการบริหารจัดการศึกษา 
     - มี Website โรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน และเป็นช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ของโรงเรียน    
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 

3.1 นางกัญญา  หมื่นชนะ คร ู ประธานกรรมการ 
3.2 นางอรวรรณ  อานพรหม     คร ู กรรมการ 
3.3 นางศศิธร  ช่างสุวรรณ          คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามเครื่องมือนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 
และประสานงานชี้แจงแนวทางการนิเทศฯให้แก่บุคลากรทุกงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสรุปผลการนิเทศฯ
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีทำงไกล ประกอบด้วย  

4.1 นายนิกร  หล้าน้อย คร ู ประธานกรรมการ 
4.2 นายราชัย  แก้วยศ   คร ู รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ คร ู กรรมการ 
4.4 นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว คร ู กรรมการ 
4.5 นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา คร ู กรรมการ 
4.6 นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว คร ู กรรมการ 
4.7 นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4.8 นายชัยชนะ  ทองมา  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4.9 นางสาวธันพิชชา  สุขสันต์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4.10 นายกิตติชัย  ทองมา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
4.11 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร  ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีทางไกลส าหรับการนิทศผ่านระบบ Zoom ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
และห้อง 6 กลุ่มงานต่าง ๆ และนิเทศในชั้นเรียน ผ่านระบบ Google Meet  

/ให้คณะกรรมการ... 
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          ให้คณะกรรมการร่วมกันวางแผน ด าเนินการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศก ากับติดตามการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนในสังกัด  
สพม.เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเคร่งครัด 

 สั่ง  ณ  วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

   ลงชื่อ 
(นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


