
 

 
                                                ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                  ที่ 211/๒๕๖3 
                   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธไีหว้ครู ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

.......................................................... 
    ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3  
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎำคม ๒๕๖3 เวลำ 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนพิธีไหว้ครู ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีตั้งไว้   
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนรับผิดชอบงำนพิธีไหว้ครู ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยพัชริน  ภู่ชัย   ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยจตุรงค ์  ว่องไวพำณิชย์  กรรมกำร 
 1.4 นำงโรจณำ  มำคำน   กรรมกำร 
 1.5 นำยสมปอง  ตำลเพชร  กรรมกำร 
 1.6 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำร 
 1.7 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 1.8 นำงวนิดำ   สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
 1.9 นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 
 ๑.10 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๑.11 นำงปรำรถนำ บุญนำค         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยตัดสินใจกำรจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูให้ด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ แสง เสียง ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ           ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงปรำรถนำ บุญนำค   กรรมกำร 
     ๒.3 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย  กรรมกำร 
     ๒.4 นำยนิรุตต ์  มูลสี   กรรมกำร 
     ๒.5 นำยณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก   กรรมกำร 
 ๒.6 นักกำรภำรโรง ลูกจ้ำง   กรรมกำร 
     ๒.7 นำยศุภชัย  อำนพรหม  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
     มีหน้ำที ่จัดสถำนที่ จัดตั้งเครื่องเสียง จัดโต๊ะหมู่บูชำ โต๊ะรับแขกเก้ำอ้ีส ำหรับครู โต๊ะวำงพำนและดอกไม้ โต๊ะ
เจิมหนังสือ  
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประดับฉำก เตรียมหนังสือเจิม ประกอบด้วย 
     ๓.๑ นำยนิรุตต ์  มูลสี   ประธำนกรรมกำร 
     ๓.๒ นำยนะรงค ์  ทองน้อย   กรรมกำร 
     ๓.๓ นำงจันทร์ประภำ   ทองริ้ว   กรรมกำร 

/๓.๔ นำยธีระวัฒน…์ 



 ๒ 

     ๓.๔ นำยธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง  กรรมกำร 
     ๓.๕ นำยภัทรพล  พิมพำ   กรรมกำร 
     ๓.๖ นำงพวงรัตน์ จิตอำรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     มีหน้ำที ่จัดฉำกตัดตัวหนังสือ ตกแต่งเวที ประดับโต๊ะหมู่บูชำ โต๊ะรับแขก ประดับผ้ำหน้ำเวที เตรียมพำนและ
หนังสือส ำหรับเจิม จัดดนตรีไทยบรรเลงตลอดงำน 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนและเตรียมบทไหว้ครู ประกอบด้วย 
     ๔.๑ นำงกรรณิกำร์ หัสนัย   ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  กรรมกำร 
 4.3 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  กรรมกำร 

4.4 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี   กรรมกำร 
     ๔.5 นำงมณี  ด้วงนิล    กรรมกำร 
     ๔.6 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
     ๔.7 นำงญำตำ  ศรีโคตร   กรรมกำร     
 4.8 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์  กรรมกำร 
 4.9 นำงอนัญญำ  จันทรัตน์  กรรมกำร 
 4.10 นำงกรณ์ทิพย์ มำอยู่วัง   กรรมกำร 
 4.11 นำยนิรุตต ์ มูลสี   กรรมกำร 
 4.12 นำยศุภชัย  อำนพรหม  กรรมกำร 
 4.13 นำยรชฎ  แก้วเกิด   กรรมกำร 

4.14 นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร 
 4.15 นำงสำวกนกกำญจน์  กำระเกษ  กรรมกำร 
 4.16 นำงอรธีรำ  บุญช่วย   กรรมกำร 
     ๔.17 นำยณรงค์ชัย สีสุข   กรรมกำร    

4.18 นำงปรำรถนำ บุญนำค   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๔.19 นำยภัทรพล พิมพำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     มีหน้ำที ่ฝึกซ้อมนักเรียนทุกคน และตัวแทนถือพำน (ตัวแทนนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
สภำนักเรียน นักเรียน) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ในวันพุธที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.40 น.  
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎำคม 2563  เวลำ 14.40 น. ณ หอประชุมพรำวภัสสร และ
เตรียมผู้น ำนักเรียนกล่ำวบทไหว้ครูชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
     ๕.๑ นำยศุภชัย  อำนพรหม  ประธำนกรรมกำร 
     ๕.๒ นำยรชฏ  แก้วเกิด   กรรมกำร 
     ๕.๓ นำงกรรณิกำร์ หัสนัย   กรรมกำร 
     ๕.๔ นำงญำตำ  ศรีโคตร   กรรมกำร 
     ๕.๕ นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร 
     ๕.๖ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน   กรรมกำร  
     ๕.๗ นำยณรงค์ชัย สีสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     มีหน้ำที ่จัดแถว ควบคุมดูแลควำมเรียบร้อยภำยในหอประชุมสมำนฉันท์ เพื่อให้เกิดควำมสงบเนื่องจำกเป็นพิธี
อันศักดิ์สิทธิ์ 

/๖. คณะกรรมกำร… 



 ๓ 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรประกวดพำนดอกไม้ ธูปเทียน ประกอบด้วย 
     ๖.๑ นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  ประธำนกรรมกำร 
     ๖.๒ นำงสำวพรทิพย์   ด้วงธิ   กรรมกำร 
     ๖.๓ นำยทรงศักดิ์ ศรีภักดี   กรรมกำร 
     ๖.๔ นำงสำววิรัตน ์ ค ำเขียน   กรรมกำร   
     ๖.๕ นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร   กรรมกำร 
     ๖.๖ นำงอรวรรณ อำนพรหม  กรรมกำร  
     ๖.๗ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
     ๖.๘ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ   กรรมกำร                                            
     ๖.๙ นำงปรำรถนำ บุญนำค   กรรมกำรและเลขำนุกำร                   
     มีหน้ำที ่ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสิน ตัดสินกำรประกวด รวบรวมผลกำรตัดสิน จัดหำรำงวัลระดับชั้นละ   
๓ รำงวัล รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รวม ๑๘ รำงวัล 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
    ๗.๑ นำยนิกร   หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 
 ๗.2 นำงสำวสุภำภรณ์ กรณ์แก้ว  กรรมกำร 
    ๗.3 นำยชนินทร ์ วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
    ๗.4 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
    ๗.5 นำยชัยชนะ  ทองมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
    มีหน้ำที ่รับผลกำรตัดสินกำรประกวดพำนไหว้ครู เพ่ือจัดพิมพ์เกยีรติบัตรมอบให้นักเรียนในวันไหว้ครู 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีไทย ประกอบด้วย 
     8.๑ นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ  ประธำนกรรมกำร 
     8.๒ นำยชินกร     โสมภำ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที่  จัดบรรเลงดนตรีไทยตลอดพิธีไหว้ครูในช่วงเวลำที่เหมำะสม  
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกำร ประกอบด้วย 
   ๙.๑ นำยพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   ประธำนกรรมกำร 
    ๙.๒ นำงสำวชำริณำ   ศรีเหรำ   กรรมกำร 
    ๙.๓ นำยยุทธนำ      นำอุดม   กรรมกำร 
    ๙.๔ นำงสำววริศรำ   ช ำนำญพันธ์  กรรมกำร 
    ๙.๕ นำงมณี    ด้วงนิล   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

     มีหน้ำที ่ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ควำมส ำคัญของวันไหว้ครู และฝึกพิธีกรนักเรียนเพ่ือด ำเนินรำยกำร 
๑0. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 
     ๑0.๑ นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  ประธำนกรรมกำร 

10.2 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  กรรมกำร 
     ๑0.3 นำงปรำรถนำ บุญนำค             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อย  
๑1. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
      ๑1.๑ นำยนิกร   หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 

11.2 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
      ๑1.3 นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร  กรรมกำร 

/11.4 นำยกิตติชัย… 



๔ 

11.4 นำยกิตติชัย ทองมำ กรรมกำร 
11.5 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
11.6 นางสาวธันพิชชา   สุขสันต์ กรรมกำร 
๑๐.7 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่บันทึกภำพทั้งภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวต้ังแต่ข้ันเตรียมงำนพิธีไหว้ครูเพ่ือใช้สรุปรำยงำนผล 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย
12.๑ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ  ประธำนกรรมกำร 
12.2 นางสาวชลลดา   จันทะอักษร กรรมกำร 
12.3 นำยภัทรพล พิมพำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที ่ออกแบบประเมินกำรจัดกิจกรรม ประเมนิผล และสรุปรำยงำน

    ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  16  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

(ลงชื่อ) 
 (นำยพัชริน  ภู่ชัย) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 



๕ 

ก ำหนดกำร 
พิธีไหว้ครู ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

ณ หอประชุมสมำนฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่ 30 กรกฎำคม ๒๕๖3 
เวลำ ๐๘.๓๐ น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นทุกคนเข้ำหอประชุมร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ประธำนในพิธีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 

- ตัวแทนนักเรียนน ำสวดมนต์ไหว้พระ 
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวค ำไหว้ครู และกล่ำวค ำปฏิญำณ 
- ตัวแทนนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สภำนักเรียน นักเรียน  

   น ำพำนดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู 
- ประธำนในพิธีเจิมหนังสือ 
- ประกำศผลประกวดพำนไหว้ครู 
- มอบรำงวัลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ที่มีผลกำรสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
  (โอเน็ต) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ6 ที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 
  ภำคเรียน สูงสุด 10 อันดับแรก 
- ประธำนกล่ำวให้โอวำท (เสร็จพิธี) 

เวลำ ๑๐.๓๐ น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกคนเข้ำหอประชุมร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
เวลำ ๑๐.๕๐ น. - ประธำนในพิธีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 

- ตัวแทนนักเรียนน ำสวดมนต์ไหว้พระ 
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวค ำไหว้ครู และกล่ำวค ำปฏิญำณ 
- ตัวแทนนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สภำนักเรียน นักเรียน  
 น ำพำนดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู 
- ประธำนในพิธีเจิมหนังสือ 
- มอบรำงวัลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ทีม่ีผลกำรสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
  (โอเน็ต) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ6 ที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 
  ภำคเรียน สูงสุด 10 อันดับแรก 
- ประธำนกล่ำวให้โอวำท (เสร็จพิธี) 

เวลำ ๑๔.๐๐ น. - ตัวแทนนักเรียนทุกห้องรับพำนไหว้ครูคืน 

หมำยเหตุ 
1. กำรแต่งกำย นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียน ครูสวมเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี
2. ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม



๖ 

เกณฑ์กำรตัดสินพำนไหว้ครู ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
วันที่ 30 กรกฎำคม ๒๕๖3 

ณ หอประชุมสมำนฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ 

เกณฑ์กำรแข่งขัน 
1. ควำมประณีตสวยงำม 20 คะแนน

๑.๑ ควำมสวยงำม ๑0 คะแนน 
๑.๒ ควำมประณีต ๑๐ คะแนน 

2. รูปทรงสวยงำมเหมำะสม 10 คะแนน
๒.๑ รูปทรงสวยงำม ๕ คะแนน 
๒.๒ ขนำดและสัดส่วนเหมำะสม  ๕ คะแนน 

3. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 15 คะแนน
๓.๑ กำรสื่อควำมหมำย  10 คะแนน 
๓.๒ เลือกใช้วัสดุอย่ำงสร้ำงสรรค์ ๕ คะแนน        

4. สัญลักษณ์กำรไหว้ครู 5 คะแนน
๔.๑ มีสัญลักษณ์กำรไหว้ครูครบ     ๓ คะแนน 
๔.๒ จัดวำงสัญลักษณ์ได้อย่ำงกลมกลืน  ๒  คะแนน 

รวมคะแนนทั้งหมด ๕๐ คะแนน 

---------------------------------------------- 

หมำยเหตุ  ๑. ก ำหนดส่งภำยใน เวลำ ๑๕.๔๐ น. ช้ำหักนำทีละ ๑ คะแนน 
         ๒. ห้ำมใช้โฟมจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับรำงวัล 

   ๓. ห้ำมท ำมำจำกบ้ำนถ้ำกรรมกำรตรวจพบหรือมีหลักฐำนจะไม่พิจำรณำให้ได้รับรำงวัล 
4. เน้นกำรใช้วัสดุในท้องถิ่นแบบพอเพียง


