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   ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
       ที่ 169/๒๕๖4 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและจุดเน้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

        ตามที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ขับเคลื่อน 3 นโยบาย และ 14 จุดเน้น 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยจะด าเนินการจัดท าวีดิทัศน์สรุปผล 
การด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้น ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเกดิประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้น ประจ าปีการศึกษา 2563 
ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย         

1.1 นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
1.2 นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสมปอง  ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.5 นางโรจณา  มาคาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.6 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.7 นางวนิดา  สารสิทธิ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.8 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.9 นายยุทธนา  นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.10 นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า คร ู กรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        มีหน้ำที ่วางแผนการด าเนินการ อ านวยความสะดวก ประสานงานการรายงานผลการด าเนินการ 
ตามนโยบายและจุดเน้น ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและจุดเน้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
รำงวัลที่โดดเด่น (ระดับภำค/ระดับชำติ) รำงวัลโรงเรียน ผู้บริหำร ครู นักเรียน ประกอบด้วย

2.1 นางสาวศุภรา  จันทสิงห์ ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว กรรมการ 

/2.3 นายนนท์ปวิช...  
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2.3 นายนนท์ปวิช  เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมการ 
2.4 นางสาวภาวิไล  ไชยโย กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและจุดเน้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
  3.1 จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิชำกำร งำนงบประมำณ งำนบริหำรงำนบุคคล  
และงำนบริหำรทั่วไป สู่กำรประกันคุณภำพภำยที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย 

3.1.1 นางทาริกา  วงศ์แก้ว ประธานกรรมการ 
3.1.2 นางดวงตะวัน  นามา รองประธานกรรมการ 
3.1.3 นายสมปอง  ตาลเพชร กรรมการ 
3.1.4 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการ 
3.1.5 นางวนิดา  สารสิทธิ ์  กรรมการ 
3.1.6 นายนิมิตร  ตันติวโรดม กรรมการและเลขานุการ 
3.1.7 นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.๒ จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สังคม ประกอบด้วย 

3.2.1 นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน ประธานกรรมการ 
3.2.2 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ กรรมการ 
3.2.3 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ กรรมการ 
3.2.4 นายณรงค์ชัย  สีสุข กรรมการและเลขานุการ 

  3.๓ จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมกำรบริหำร” ประกอบด้วย 
3.3.1 นายสรุัตน์ชัย  พรมเท้า ประธานกรรมการ 
3.3.2 นางสกุลยา  พรมเท้า กรรมการ 
3.3.3 นางศศิธร  ช่างสุวรรณ กรรมการ 
3.3.4 นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ กรรมการและเลขานุการ 

  3.๔ จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

3.4.1 นางโรจณา  มาคาน ประธานกรรมการ 
3.4.2 นายสรุัตน์ชัย  พรมเท้า กรรมการ 
3.4.3 นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 

  3.๕ จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 

3.5.1 นายศุภชัย  อานพรหม ประธานกรรมการ 
3.5.2 นายนิรุตต์  มูลสี กรรมการ 
3.5.3 นายณัฐวุฒ ิ ชัยนอก กรรมการ 
3.5.4 นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ กรรมการ 
3.5.5 นางมณี  ด้วงนิล กรรมการและเลขานุการ 

  /3.6 จุดเน้นที่ 6… 
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  3.6 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร 
จัดกำร ประกอบด้วย 

3.6.1 นายนิกร  หล้าน้อย ประธานกรรมการ 
3.6.2 นายราชัย  แก้วยศ กรรมการ 
3.6.3 นายสรสิช  ขันตรีมิตร กรรมการและเลขานุการ 

  3.๗ จุดเน้นที่ 7 กำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมสมรรถนะ 
มำตรฐำนและมีจรรยำบรรณในวิชำชีพ ประกอบด้วย 

3.7.1 นายสมปอง  ตาลเพชร ประธานกรรมการ 
3.7.2 นางรัชนีกร  ตาลเพชร   กรรมการ 
3.7.3 นางดวงจันทร์  สิงห์โสภา กรรมการ 
3.7.4 นางสาวจิตรวดี  ภักดสีาร กรรมการและเลขานุการ 

  3.8 จุดเน้นที่ 8 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ มีระบบกำรบริหำรจัดกำร 
กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศกึษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 

3.8.1 นายสรุัตน์ชัย  พรมเท้า ประธานกรรมการ 
3.8.2 นางอรวรรณ  อานพรหม กรรมการ 
3.8.3 นายยุทธนา  นาอุดม กรรมการ 
3.8.4 นางสกุลยา  พรมเท้า กรรมการและเลขานุการ 

  3.9 จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมพัฒนำครูใหจ้ัดกำรเรียนรู้วิธีกำร Active Learning และจุดเน้นที่ 10  
ส่งเสริมและพัฒนำกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้” ประกอบด้วย 

3.9.1 นางดวงตะวัน  นามา ประธานกรรมการ 
3.9.2 นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร กรรมการ 
3.9.3 นายสรุัตน์ชัย  พรมเท้า กรรมการ 
3.9.4 นางอรวรรณ  อานพรหม กรรมการ 
3.9.5 นางสาววิรัตน์  ค าเขียน กรรมการ 
3.9.6 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ กรรมการ 
3.9.7 นายทรงศักดิ์  ศรีภักดี  กรรมการ 
3.9.8 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ กรรมการ 
3.9.9 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการ 
3.9.10 นายนิมิตร  ตันติวโรดม กรรมการและเลขานุการ 

  3.๑๐ จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนำใหค้รูใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 

3.10.1 นายนิกร  หล้าน้อย ประธานกรรมการ 
3.10.2 นางกรรณิกา   เหลืองชยัพัฒนา กรรมการ 
3.10.3 นายสรสิช  ขันตรีมิตร กรรมการ 
3.10.4 นายชัยชนะ  ทองมา กรรมการ 
3.10.5 นายราชัย  แก้วยศ กรรมการและเลขานุการ 

  /3.๑๑ จุดเน้นที่ 12… 
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3.๑๑ จุดเน้นที่ 12 เพิ่มและยกระดับคุณภำพของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบด้วย 
3.11.1 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ประธานกรรมการ 
3.11.2 นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร กรรมการ 
3.11.3 นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า กรรมการ 
3.11.4 นางอรวรรณ  อานพรหม กรรมการ 
3.11.5 นางสาววิรัตน์  ค าเขียน กรรมการ 
3.11.6 นายทรงศักดิ์  ศรีภักดี  กรรมการ 
3.11.7 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ กรรมการ 
3.11.8 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการ 
3.11.9 นายเฉลิมชัย  พันแนบ กรรมการ 
3.11.10 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

  3.12 จุดเน้นที่ 13 เพิ่มศักยภำพนักเรียนให้เป็นผู้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

3.12.1 นางอรวรรณ  อานพรหม ประธานกรรมการ 
3.12.2 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ กรรมการ 
3.12.3 นายพโยธร  ผลพูน กรรมการ 
3.12.4 นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ กรรมการ 
3.12.5 นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว กรรมการและเลขานุการ 

  3.13 จุดเน้นที่ 14 เพื่อศักยภำพนักเรียนให้สำมำรถค้นพบตนเองมีทักษะพื้นฐำนอำชีพและ 
กำรมีงำนท ำ มีควำมพร้อมในกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 

3.13.1 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ ประธานกรรมการ 
3.13.2 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการ 
3.13.3 นายสรสิช  ขันตรีมิตร กรรมการ 
3.13.4 นายจิรายุส  เลิศบุรทีวีทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 

  3.๑๔ จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภำพนักเรียนให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิต ประกอบด้วย 
3.14.1 นายยุทธนา  นาอุดม  ประธานกรรมการ 
3.14.2 นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ กรรมการ 
3.14.3 นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ กรรมการ 
3.14.4 นางญาตา  ศรีโคตร  กรรมการ 
3.14.5 นางเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ กรรมการ 
3.14.6 นายมานะ  บุญเกิด กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลส าหรับรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้น  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบที่ก าหนด 

/4. คณะกรรมการ… 
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและจุดเน้น ประจ ำปีกำรศึกษำ
2563 ประกอบด้วย

4.1 นางทาริกา  วงศ์แก้ว ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร กรรมการ 
4.3 นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์ กรรมการ 
4.4 นางเนตรนภา  แสงกล้า กรรมการ 
4.5 นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า กรรมการและเลขานุการ 

         มีหน้ำที่ รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้น ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบที่ก าหนด 

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เกิดความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

สั่ง ณ วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ลงชื่อ 
     (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


