
       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
    ที่ 269/๒๕๖3 

       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
       เพื่อพัฒนำกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่ 

.......................................................... 
 ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

เพ่ือพัฒนำกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่ ตำมโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม 
ในวันที่ 17-18 กันยำยน 2563 เวลำ 08.30-17.00 น. ณ หอประชุมสมำนฉันท์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีตั้งไว้ 

       อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔6 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.1 นำยพัชริน ภู่ชัย ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยจตุรงค ์ ว่องไวพำณิชย์ กรรมกำร 
1.4 นำยสมปอง ตำลเพชร กรรมกำร 
1.5 นำยนิมิตร ตันติวโรดม กรรมกำร 
1.6 นำงโรจณำ มำคำน กรรมกำร 
1.7 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ กรรมกำร 
1.8 นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ กรรมกำร 
1.9 นำยยุทธนำ นำอุดม กรรมกำร 
1.๑0 นำงดำวรุ่ง พรหมอนิทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.๑1 นำงกัญญำ หมื่นชนะ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.๑2 นำยณรงค์ชัย สีสุข กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที ่สนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้ค ำปรึกษำ
และแก้ไขปัญหำอันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนให้ลุล่วงไปด้วยดี  
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

2.1 นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงกัญญำ หมื่นชนะ รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงกรรณิกำร์ หัสนัย กรรมกำร 
2.4 นำงปรำรถนำ บุญนำค กรรมกำร 
2.5 นำงมณี ด้วงนิล กรรมกำร 
2.6 นำงพวงรัตน์  จิตอำรี กรรมกำร 
2.7 นำยนิรุตต์   มูลสี กรรมกำร 
2.8 นำยศุภชัย อำนพรหม กรรมกำร 
2.9 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ กรรมกำร 

/2.10 นำยรชฏ… 
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2.10 นำยรชฏ แก้วเกิด กรรมกำร 
2.11 นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำร 
2.12 นำยภัทรพล พิมพำ กรรมกำร 
2.13 นำยณรงค์ชัย สีสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกรเพ่ือให้ควำมรู้กับนักเรียนในหัวข้อ “กำรจัดท ำโครงงำนโรงเรียน
คุณธรรมในระดับชั้นเรียน” จัดท ำก ำหนดกำร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน จัดท ำหนังสือรำชกำร 
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมและติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัด
กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่ ตำมโครงกำรกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 

3.๑ นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยนิรุตต ์ มูลสี รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยพรศักดิ์ ศรีพุ่ม กรรมกำร 
3.4 นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว กรรมกำร 
3.5 นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำร 
3.6 นักกำรภำรโรงทุกคน กรรมกำร 
3.7 นำงกรรณิกำร์ หัสนัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.8 นำยณรงค์ชัย สีสุข กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที ่จัดเตรียมและตกแต่ง สถำนที่ โต๊ะหมู่บูชำ ชุดรับแขก เก้ำอ้ี ประกอบกำรจัดกิจกรรม  
ณ หอประชุมสมำนฉันท์ ให้เรียบร้อยและสวยงำม พร้อมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง สี เสียง และบันทึกภำพ ประกอบด้วย 

4.๑ นำยนิกร หล้ำน้อย ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำยรำชัย แก้วยศ รองประธำนกรรมกำร 
4.3 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ กรรมกำร 
4.4 นำยชัยชนะ ทองมำ กรรมกำร 
4.5 นำงสำวธันพิชชำ สุขสันต์ กรรมกำร 
4.6 นำยกิตติชัย ทองมำ กรรมกำร 
4.7 นำยสรสชิ ขันตรีมิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           มีหน้ำที ่จัดเตรียมป้ำยเวที ติดตั้ง ควบคุมดูแลเครื่องเสียง แสงสว่ำง สื่ออุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม 
บันทึกภำพ และวีดิทัศน์ กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมล ำดับขั้นตอนให้เกิดควำมเรียบร้อย  
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัว ประกอบด้วย

5.๑ นำงพวงรัตน์ จิตอำรี ประธำนกรรมกำร 
5.๒ นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ รองประธำนกรรมกำร 
5.3 นำงปรำรถนำ บุญนำค กรรมกำร 
5.4 นำงมณี ด้วงนิล กรรมกำร 
5.5 นำงญำตำ ศรีโคตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ลงทะเบียนรับรำยงำนตัวนักเรียน ณ หอประชุมสมำนฉันท ์เวลำ ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. 

/6. คณะกรรมกำร... 
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย
6.1 นำยไพรัช ปัดชำเขียว ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำยพรศักดิ์ ศรีพุ่ม กรรมกำร 
6.3 นำยเฉลิมชัย พันแนบ กรรมกำร 
6.4 นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ์ กรรมกำร 
6.5 นำยณรงค์ชัย สีสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที ่ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร  
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย

7.1 นำงกรรณิกำร์ หัสนัย ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำงมณี ด้วงนิล รองประธำนกรรมกำร 
7.3 นำยณรงค์ชัย สีสุข กรรมกำร 
7.4 ครูที่ปรึกษำ/ครูที่สอนระดับชั้นม.1,4 
      และครูที่ว่ำงจำกกำรสอน                          กรรมกำร 
7.5 นำยนิรุตต ์ มูลสี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           มีหน้ำที ่ควบคุมดูแลควำมเรียบร้อยตลอดกิจกรรมและลงชื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมชั่วโมงท่ีสอน/เข้ำร่วมกิจกรรม 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย

8.1 นำงโรจณำ มำคำน ประธำนกรรมกำร 
8.๒ นำงปรำรถนำ บุญนำค รองประธำนกรรมกำร 
8.3 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี กรรมกำร 
8.4 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ กรรมกำร 
8.5 นำงอรธีรำ บุญช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.6 นำงกัญญำ หมื่นชนะ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรและอำหำรว่ำง ดูแลเครื่องดื่ม น้ ำดื่ม ชำ กำแฟ อำหำร ส ำหรับครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย

9.1 นำงกัญญำ หมื่นชนะ ประธำนกรรมกำร 
9.2 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ รองประธำนกรรมกำร 
9.3 นำยศุภชัย อำนพรหม กรรมกำร 
9.4 นำยรชฏ แก้วเกิด กรรมกำร 
9.5 นำยณรงค์ชัย สีสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           มีหน้ำที ่จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจและรูปเล่มสรุปโครงกำรจ ำนวน 3 เล่ม เพ่ือรำยงำน          
ให้กับผู้บังคับบัญชำทรำบตำมสำยกำรบังคับบัญชำต่อไป

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลเกิดประโยชน์กับนักเรียน
อย่ำงสูงสุดและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร

สั่ง  ณ  วันที่  25  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

(ลงชื่อ) 
        (นำยพัชริน  ภู่ชัย) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 
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ก ำหนดกำร 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่ 

ตำมโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม 
วันที ่17-18 กันยำยน 2563   

ณ หอประชุมสมำนฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ 

เวลำ  08.30-09.00  น.  ลงทะเบียน 

เวลำ  09.00-09.30  น.  พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณและพิธีเปิด 
     - ประธำนในพิธี นำยพัชริน  ภู่ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 
     - กล่ำวรำยงำนโดย นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 
     - กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง ประวัติควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโรงเรียน    
        คุณธรรม ”โดยนำยพัชริน  ภู่ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่         

เวลำ  09.30-10.30  น.  หลักกำรส ำคัญของกำรพัฒนำ “โรงเรียนคุณธรรม” กระบวนกำรขับเคลื่อน 
  โรงเรียนคุณธรรม ควำมรู้พื้นฐำนคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกระดำษควำมดี   

เวลำ  10.30-10.45  น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
เวลำ  10.45-12.00  น.  กำรค้นหำต้นทุนคุณธรรม (Self Identity) และกำรค้นหำคุณธรรมอัตลักษณ์  

 (Moral Identity ) 
เวลำ  12.00-13.00  น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ  13.00-14.30  น.  โครงงำนคุณธรรม (Moral Project) 
เวลำ  14.30-14.45  น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ  14.45-17.00  น.  น ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (World Cafe) 

หมำยเหตุ  
1. ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2. วันที่ 17 กันยำยน 2563 นักเรียนชั้นม.1 ทุกคน และชั้นม.5,6 ตัวแทนห้องละ 5  คน
3. วันที่ 18 กันยำยน 2563 นักเรียนชั้นม.4 ทุกคน และชั้นม.2,3 ตัวแทนห้องละ 5 คน


