
 
ค ำส่ังโรงเรียนหนองไผ่ 

ท่ี  ๒๔๘ / 2563 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรไปศึกษำดูงำน โรงเรยีนสุรนำรีวิทยำและแหล่งเรียนรู้อ ำเภอปำกช่อง 

จังหวัดนครรำชสีมำ 
....................................................... 

ตำมท่ีโรงเรียนหนองไผ่ได้ก ำหนดให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระหว่ำงวนัท่ี 21 - 22 สิงหำคม 2563 ท่ีจังหวัดนครรำชสีมำ 
นั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรศึกษำดูงำนฯ  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1 นำยพัชริน  ภู่ชัย   ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   กรรมกำร 
 1.3 นำยจตุรงค์  ว่องไวพำณิชย์  กรรมกำร 
 1.4 นำยพรศักดิ์  ศรีพุ่ม   กรรมกำร 
 1.5 นำงโรจณำ  มำคำน   กรรมกำร 
 1.6 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำร 
 1.7 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 1.8 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
 1.9 นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 
 1.10 นำยสมปอง ตำลเพชร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.11 นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี  ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก  ก ำกับติดตำมและแก้ไขปัญหำท่ีอำจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย   
2.  คณะกรรมกำรติดต่อประสำนงำน  ประกอบด้วย 
 2.1 นำยสมปอง  ตำลเพชร  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงรัชนีกร  ตำลเพชร  กรรมกำร 
 2.3 นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 2.4 นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี  ติดต่อประสำนงำนท่ีพัก  อำหำร  เครื่องด่ืม จัดคณะครูเข้ำบ้ำนพัก  จัดท่ีนั่งบนรถ 
3.  คณะกรรมกำรจัดท ำก ำหนดกำร   ประกอบด้วย 
 3.1 นำยสมปอง  ตำลเพชร  ประธำนกรรมกำร 
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3.2 นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
3.3 นำงรัชนีกร  ตำลเพชร  กรรมกำร 
3.4 นำยชนินทร์  วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
3.5 นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี  จัดท ำก ำหนดกำรศึกษำดูงำน  จัดท ำหนังสือรำชกำร  แจ้งหน่วยงำนท่ีศึกษำดูงำน  ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนท่ีศึกษำดูงำนเพื่อให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและกำรบัญชี  ประกอบด้วย 
 4.1 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์    ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงสำยชล  พลสีดำ   กรรมกำร 
 4.3 นำงรัชนีกร  ตำลเพชร  กรรมกำร 
 4.4 นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร     
 4.6 นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี   จัดท ำสัญญำยืมเงิน บัญชีรับ จ่ำย และสรุปให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล   ประกอบด้วย 
 5.1  นำงพัชรินทร ์ จันทพยัคฆ์   ประธำนกรรมกำร 
 5.2  นำยสมนึก  บุญนำค   กรรมกำร 
 5.3  นำงเริงฤดี  โสภำไชย  กรรมกำร 
 5.4  นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี   จัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นประจ ำรถ 
6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ   ประกอบด้วย 
 6.1  นำยนิกร  หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 
 6.2  นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี   บันทึกภำพนิ่ง  ภำพเคล่ือนไหวตลอดกำรจัดกิจกรรม 
7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมของท่ีระลึก  ประกอบด้วย 
 7.1  นำงรัชนีกร  ตำลเพชร  ประธำนกรรมกำร 
 7.2  นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำร 
 7.3  นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร     
มีหน้ำท่ี   จัดหำ จัดเตรียมของท่ีระลึกให้กับสถำนท่ีท่ีไปศึกษำดูงำนทุกท่ีให้เรียบร้อย 
8. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรศึกษำดูงำน  ประกอบด้วย 
 8.1 นำงรัชนีกร   ตำลเพชร  ประธำนกรรมกำร 
 8.2 นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำร 
 8.3 นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 8.4 นำยชนินทร์  วงศ์แก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี   จัดท ำรูปเล่มเอกสำรประกอบกำรศึกษำดูงำนท่ีโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ในอ ำเภอ 
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ และรวบรวมรำยงำนต่อผุ้อ ำนวยกำรโรงเรียนต่อไป 
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9. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลประจ ำรถ  ประกอบด้วย 

รถคันท่ี 1 
9.1 นำยสมปอง ตำลเพชร  ประธำนกรรมกำร 

 9.2 นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร 
 9.3 นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 รถคันท่ี 2 

9.4 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ   ประธำนกรรมกำร 
9.5 นำยเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมกำร 
9.6 นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำท่ี  นัดหมำยกำรเดินทำงตำมก ำหนดกำรและตรวจสอบจ ำนวนครูประจ ำรถก่อนรถออกเดินทำงทุกครั้ง 
บริกำรเวชภัณฑ์และดูแลคณะครูประจ ำรถ 
10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
 10.1  นำยรำชัย  แก้วยศ   ประธำนกรรมกำร 
 10.2  นำงรัชนีกร ตำลเพชร  กรรมกำร 
 10.3  นำงดวงจันทร ์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 10.4  นำงทำริกำ วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
 10.5  นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี  ออกแบบประเมินผลควำมพึงพอใจ  สรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและจัดท ำรูปเล่มเสนอผู้อ ำนวยกำร 
 

 

ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ให้เกิด 
ผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 

    ส่ัง ณ วันท่ี         สิงหำคม    พ.ศ. 2563 
 
    
      

     ลงช่ือ                      
                                 ( นำยพัชริน  ภู่ชัย ) 

                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


