
                                                         
                                                   ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                       ที่ 240/๒๕๖4 
                     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนงำนกำรนนเท กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                                             ภำคเรียนที่ 2 ปีกำร ึกษำ 2564 
                  ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตนดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
                                         ----------------------------------------------------- 
             ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ                             
          อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 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 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.11 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.12 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       มีหน้ำที ่สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2564 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้ด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 

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

       /มีหน้ำที่… 
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       มีหน้ำที ่ประสำนงำนชี้แจงแนวทำงกำรนิเทศให้แก่บุคลำกรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และสรุปผลกำรนิเทศ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เสนอผู้บริหำรโรงเรียน 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนนนกำรนนเท กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย  
 3.1 กำรนนเท กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 

3.1.1 นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ นิเทศวันจันทร์ - ศุกร์ 
3.1.2 นำงดวงตะวัน  นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันจันทร์ พุธ 
3.1.3 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันอังคำร พฤหัสบดี 
3.1.4 นำยจิตรภณ  ชมภู่       รองผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันจันทร์ พุธ  
3.1.5 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ       รองผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันอังคำร ศุกร์ 
3.1.6 นำงโรจณำ  มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันจันทร์ 
3.1.7 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันอังคำร 
3.1.8 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันพุธ 
3.1.9 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันพฤหัสบดี 
3.1.10 นำยสมปอง  ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันพฤหัสบดี 
3.1.11 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นิเทศวันศุกร์ 

                   มีหน้ำที ่นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนทุกคน โดยด ำเนินกำรนิเทศ  
ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนออนไลน์ หรือชั้นเรียนปกติ จำกนั้นรำยงำนผลกำรนิเทศ  
ที่เว็บไซต์โรงเรียน https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php 
 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 นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
3.2.8 นำงสำวพรทิพย์  ด้วงธิ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

มีหน้ำที ่๑. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้แต่ละสัปดำห์ในห้องเรียนรู้ Google Classroom  
ของครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งรำยงำนต่อสถำนศึกษำภำยในวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
                     ๒. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนออนไลน์ หรือชั้นเรียนปกติ  
https://online.nongphai.ac.th/ ให้ด ำเนินกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนทุกวัน จำกนั้นรำยงำนผลกำรนิเทศ  
ที่เว็บไซต์โรงเรียน https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php โดยในหนึ่งสัปดำห์ให้ด ำเนินกำร 
นิเทศครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และเมื่อครบ 1 เดือน ต้องนิเทศครูครบทุกคน 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

/ให้คณะกรรมกำร… 
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     ให้คณะกรรมกำรร่วมกันวำงแผน ด ำเนินกำร แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลอย่ำงเคร่งครัด 

 สั่ง  ณ  วันที่  1  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564 

ลงชื่อ 
(นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง)    

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 




