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คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี 195 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
……………………………………………………       

  ดวยสถานการณโรคติดตอโควิด-19  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางในการทดลอง
สอนระบบจัดการเรียนรูทางไกล ระหวางวันท่ี 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นั้น   

เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพตอการบริหาร
สอดคลองกับนโยบาย แผนงานทางราชการ และประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) (๔) 
และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว 
จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 
 ๑.๑ นายจรัส  คําอาย   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการ 
 ๑.๓ นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
 ๑.๔ นายคมสันต   พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ 
 ๑.5 นายถวิล   ชัยยา   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก  ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินงาน และประสานงานกับ
ฝายตาง ๆ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน    ประกอบดวย 
 2.1 นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวอําภา  เขียวดี  กรรมการ  
 2.3 นายพงศนรินทร  อินกองงาม กรรมการ   
 2.4 นางฉวรัตน   คําธัญ   กรรมการ   
 2.5 นางศรีเริญ  มีพิมพ  กรรมการ           
 2.6 นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ            
 2.7 นางพันนภา  วลีดํารงค    กรรมการ   
 2.8 นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ   
 2.9 นายเอกดน  อินตะปน    กรรมการ   
 2.10 นางลาวัลย   ขยันขาย  กรรมการ 

  2.11 นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ และเลขานุการ  
  มีหนาท่ี  ๑. วางแผนการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
    ๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน 
    3. กํากับติดตาม ดูแลใหความชวยเหลือในการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
       4. ประสานงานกับผูเก่ียวของฝายตางๆ ใหดําเนินการเปนไปดวยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 

.../๓. คณะกรรมการฝายการอบรม 
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  ๓. คณะกรรมการฝายจัดอบรมการจัดสรางส่ือการเรียนรู  ประกอบดวย 
   ๓.๑ นายนิพล  ปลุกเสก ประธานกรรมการ 
   ๓.๒ นางศรีเริญ  มีพิมพ กรรมการ 
   ๓.๓ นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล กรรมการ 
   ๓.๔ นางศิริญญา   หลาเต็น กรรมการ   
   ๓.๕ นายพงศนรินทร  อินกองงาม กรรมการและเลขานุการ         
   มีหนาท่ี ๑. วางแผนการจัดการอบรมเพ่ือจัดทําสื่อการเรียนรูทางไกล 
    2. ดําเนินการจัดอบรมและติดตามผลการสรางสื่อการเรียนรูทางไกล  
     3. ใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   4. ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือครูดานการสรางสื่อการเรียนรูทางไกล 

 ๔.  คณะกรรมการฝายกํากับติดตามและรายงานผล ประกอบดวย   
   ๔.๑ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ ประธานกรรมการ 
   ๔.๒ นางสาวนัยนา   หม่ืนจําปา กรรมการ 
   4.3 นางสุภาภรณ   พิพัฒนวฒุิกุล กรรมการ 
   4.4 นางสาวสุภาพร   เปงปง กรรมการ 
   ๔.5 นางสาววรัญญา   เปงปง กรรมการ 
   4.6 นางสาวนิตยา   แปงชัย กรรมการ 
   ๔.7 นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง กรรมการ 
   ๔.8 นายสุทน   คุมเสม กรรมการและเลขานุการ  
  มีหนาท่ี  ๑. ประชุมวางแผนในการกํากับติดตามและรายงาน 
     2. ประสานงานฝายตางๆเพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการายงาน 
          3. รายงานและประสานขอมูลกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
     4. สนับสนุนงบประมาณตามความจําเปน 

  5. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  ประกอบดวย 
    5.1 นางสาวชลิดา  โอดบาง ประธานกรรมการ 
    5.2 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน กรรมการ 
    5.3 นางสาวอัมพร  นามณี กรรมการ 
    5.4 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน กรรมการ 
    5.6 นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  1. วางแผนการประชาสัมพันธการจัดการสอนทางไกล 
        ๒. ประชาสัมพันธแนวทางการจัดการสอนทางไกลใหคณะครู นักเรียน และผูปกครอง
ทราบอยางท่ัวถึง 

  6. คณะกรรมการฝายดูแลชวยเหลือนักเรียน  ประกอบดวย 
    6.1 นายเมธา  ศรีประทีป ประธานกรรมการ 
    6.2 นางศรีเริญ  มีพิมพ กรรมการ 
    6.3 นายพินิจ  ทังสุนันท กรรมการ 
    6.4 นางกาญจนา  เหลืองทา กรรมการ 
    6.5 นางพันนภา  วลีดํารงค กรรมการ 

.../ 6.6 นางสาวปทุมพร 
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    6.6 นางสาวปทุมพร  อภิวงค กรรมการ 
    6.7 นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
    6.8 นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  1. สํารวจขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหาทางดานการศึกษาทางไกล แลวนํามากําหนด
แนวทางชวยเหลือ 
     ๒. ติดตาม ตรวจสอบ พฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพึงประสงคและดําเนินการแกไข 

  7. คณะกรรมการฝายสนับสนุน ดานอุปกรณการส่ือสาร  ประกอบดวย 
    7.1 นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล ประธานกรรมการ 
    7.2 นายบรรจบ  ชูมก กรรมการ 
    7.3 นายนิพล  ปลุกเสก กรรมการ 
    7.4 นางสาวอัมพร  นามณี กรรมการ 
    7.5 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง กรรมการ 
    7.6 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน กรรมการ 
    7.7 นายบัญชา  บังคมเนตร กรรมการ 
    7.8 นายชาญณรงค  สมบัติใหม กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  1. สํารวจขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหา ดานอุปกรณการสื่อสาร 
     ๒. ดําเนินการใหคําปรึกษา รวมแกไขปญหาแกนักเรียนและผูปกครอง 

   8.  คณะกรรมการฝายประเมินผล          ประกอบดวย 
    8.1 นางสาววัชรินทร  แกวมูล ประธานกรรมการ 
      8.2 นางศิริญญา  หลาเตน กรรมการ 
     8.3 นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย กรรมการ 
     8.4 นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ กรรมการ 
     8.5 นางอุมาพร  แกวปวน กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี ๑. ออกแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
      2. ดําเนินการประเมินผลอยางหลากหลายชองทางอยางท่ัวถึง 
       3. สรุปรายงานผลใหผูบริหารทราบตอไป 
 

ท้ังนี้ ใหบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงและเกิด
ผลดีตอทางราชการ 
    
   สั่ง  ณ  วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


	เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
	ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางในการทดลองสอนระบบจัดการเรียนรู้ทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นั้น

