
      ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
   ที่ 242/๒๕๖4 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรเรียน 
          ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 

 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 ----------------------------------------------------- 

ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่สอดคล้องกับบริบทสถำนศึกษำ  
และมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข ตำมประกำศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง กำรเปิดภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564  
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ  

       อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 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 
1.๔ นำยวิษรุตต์   เมืองทำ  รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.๕ นำยจิตรภณ   ชมภู ่  รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.6 นำยสมปอง  ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำงโรจณำ  มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.11 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที ่สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนด้ำนกำรเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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2. คณะกรรมกำรฝ่ำยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรเรียน ประกอบด้วย 
    2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประกอบด้วย  

2.1.1 นำงดวงตะวัน  นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2.1.2 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
2.1.3 นำงสำววลัยพร  นำคธรรมชำติ คร ู กรรมกำร 
2.1.4 นำงสำวธัญพิชชำ  สุขสันต์ คร ู กรรมกำร 
2.1.5 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กรรมกำร 
2.1.6 นำยเฉลิมชัย  พันแนบ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.7 นำงดวงจันทร์  สิงหโ์สภำ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5 กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

    2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประกอบด้วย  
2.2.1 นำยจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2.2.2 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
2.2.3 นำงสำวสุภำภรณ์  กรณ์แก้ว คร ู กรรมกำร 
2.2.4 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 กรรมกำร 
2.2.5 นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.2.6 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประกอบด้วย  
2.3.1 นำงดวงตะวัน  นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2.3.2 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
2.3.3 นำยชัยชนะ  ทองมำ คร ู กรรมกำร 
2.3.4 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กรรมกำร 
2.3.5 นำยณรงค์ชัย  สีสุข หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.3.6 นำงสำวนิตยำ  ชำตินนัท์ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประกอบด้วย  
2.4.1 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2.4.2 นำงโรจณำ  มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
2.4.3 นำยนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ คร ู กรรมกำร 
2.4.4 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 กรรมกำร 
2.4.5 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.4.6 นำงสำวสุวรรณี  ภูช่ัย รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 2.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ประกอบด้วย  
2.5.1 นำยจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2.5.2 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
2.5.3 นำยรำชัย  แก้วยศ คร ู กรรมกำร 
2.5.4 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 กรรมกำร 
2.5.5 นำยนิกร  หล้ำน้อย หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.5.6 นำงสำวปวีณำ  มลทำทิพย์ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
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 2.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ประกอบด้วย  

2.6.1 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ  รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2.6.2 นำยสมปอง  ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
2.6.3 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กรรมกำร 
2.6.4 นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร           หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.6.5 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที่  
       1. ก ำหนดมำตรกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรเรียน 
     1) นักเรียนมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำเรียน 
     2) นักเรียนไม่เข้ำเรียน 
                        3) นักเรียนไม่ส่งภำระงำนที่ก ำหนด และประชำสัมพันธ์ให้ครูในสำยระดับชั้นรับทรำบ 
 2. ติดตำมให้ค ำแนะน ำสร้ำงก ำลังใจให้นักเรียนในกำรเรียนรู้ตำมมำตรกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
 3. ประสำนงำนกับผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. หัวหน้ำระดับชั้นรำยงำนข้อมูลนักเรียนที่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำเรียน และนักเรียนที่ไม่เข้ำเรียน 
ตำมมำตรกำรดังกล่ำวในรูปแบบที่โรงเรียนก ำหนด 
 5. ประสำนงำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แจ้งครูผู้สอนรำยงำนข้อมูลนักเรียนที่ไม่ส่งภำระงำน 
ที่ก ำหนดตำมมำตรกำรดังกล่ำวในรูปแบบที่โรงเรียนก ำหนด 
 6. รำยงำนกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเสร็จสิ้นในภำรกิจตำมมำตรกำรดังกล่ำว 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย  

3.1 นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
3.2 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
3.3 นำงอรวรรณ  อำนพรหม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
3.4 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.5 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
3.6 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
3.7 นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
3.8 นำงสำวพรทิพย์  ด้วงธิ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

    มีหน้ำที ่ 
  1. ดูแลช่วยเหลือครู นิเทศ ก ำกับ ติดตำมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนปกติ และชั้นเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom และห้องเรียนออนไลน์ผ่ำนระบบวิดีโอ Google Meet) และรำยงำนปัญหำกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

2. ประสำนงำนกับครปูระจ ำวิชำให้ช่วยก ำกับ ติดตำม นักเรียนกรณีพบข้อจ ำกัดในกำรเข้ำเรียน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีทำงไกล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 และช่วยเหลือนักเรียนให้เข้ำเรียนได้ 

3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมครูผู้สอนในกำรรำยงำนข้อมูลนักเรียนที่ไม่ส่งภำระงำนที่ก ำหนดร้อยละ 50  
ตำมมำตรกำรดังกล่ำว 
 4. นิเทศ ก ำกับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมมำตรกำรดังกล่ำวของครูผู้สอน 
 5. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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        ให้คณะกรรมกำรร่วมกันวำงแผน ด ำเนินกำร แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้ำนกำรเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลอย่ำงเคร่งครัด 

 สั่ง  ณ  วันที่  2  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564

   ลงชื่อ 
(นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 




