
       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
 ที่ 257/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนงำนััดท ำหัักส ตรท้องถน่นส ำหรับกนักรรมัดเวัำเรียน เพน่มเวัำร ้  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

 ----------------------------------------- 
        ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นส ำหรับกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 
       อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นส ำหรับกิจกรรม 
ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย

1.1 นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงดวงตะวัน  นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำยจิตรภณ   ชมภู ่      รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.5 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ       รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.6 นำยสมปอง  ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำงโรจณำ  มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.11 นำยยุทธนำ  นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.12 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.13 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที ่สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรท้องถิ่น 
ส ำหรับกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อม ัหัักส ตรท้องถน่นส ำหรับกนักรรมัดเวัำเรียน เพน่มเวัำร ้ “เพชรบ รณ์
บ้ำนเรำ” ประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมกำรััดเตรียมข้อม ักนักรรมัดเวัำเรียน เพน่มเวัำร ้ “เพชรบ รณ์บ้ำนเรำ” 
ภำคเรียนที่ 1 ประกอบด้วย 

2.1.1 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ ประธำนกรรมกำร 
2.1.2 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ รองประธำนกรรมกำร 

 2.1.3 นำงปรำรถนำ...  
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2.1.3 นำงปรำรถนำ  บุญนำค กรรมกำร 
2.1.4 นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง กรรมกำร 
2.1.5 นำงพวงรัตน์  จิตอำรี กรรมกำร 
2.1.6 นำงมณี  ด้วงนิล    กรรมกำร 
2.1.7 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์ กรรมกำร 
2.1.8 นำยรชฎ  แก้วเกิด กรรมกำร 
2.1.9 นำยศุภชัย  อำนพรหม   กรรมกำร 
2.1.10 นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร 
2.1.11 นำงญำตำ  ศรีโคตร กรรมกำร 
2.1.12 นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด   กรรมกำร 
2.1.13 นำยณรงค์ชัย  สีสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           มีหน้ำที ่จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 
1. ควำมเป็นมำในอดีตของเพชรบูรณ์ (ประวัติศำสตร์เมืองเพชรบูรณ์ในสมัยสุโขทัย  

อยุธยำ รัตนโกสินทร์ แหล่งชุมชนโบรำณ เช่น เมืองหล่ม สะเดียง นำยม ฯลฯ แหล่งชุมชนโบรำณศรีเทพ  
แหล่งชุมชนโบรำณทำโรง วิเชยีรบุรี แหล่งชุมชนโบรำณเมืองหล่ม เพชรบูรณ์ในสมัยเก่ำ และเขำค้อ)  
   2. ประวัติพ่อขุนผำเมืองและพระพุทธมหำธรรมรำชำ (ประวัติพ่อขุนผำเมือง  
พระพุทธมหำธรรมรำชำพุทธลักษณะ)       
        3. สภำพภูมิศำสตร์ของเพชรบูรณ์ (ท่ีตั้งและขนำด ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยำกร 
ทำงธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมของเพชรบูรณ์ และเชื้อชำติ และกำรนับถือศำสนำ)  
   4. สภำพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ระบบเศรษฐกิจและสังคม กำรค้ำ 
กำรส่งออก สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรจัดระเบียบทำงสังคมของจังหวัดเพชรบูรณ์)  
                      5. อุทยำนธรณีเพชรบูรณ์ “ทะเลสู่แผ่นดินดึกด ำบรรพ์และมหัศจรรย์ขอบเปลือกโลก” 
(เรียนรู้อุทยำนธรณีเพชรบูรณ์ “ทะเลสู่แผ่นดินดึกด ำบรรพ์และมหัศจรรย์ขอบเปลือกโลก” ดังนี้ ๑. ตรำสัญลักษณ์ 
อุทธยำนธรณีเพชรบูรณ์ ๒. มหำทวีปแพนเจีย ๓. ธรณีกำล กำรนับระยะเวลำและเบ่งยุคต่ำงๆทำงธรณีวิทยำของ
โลก ๔. แผนที่แสดงต ำแหน่งแหล่งเรียนรู้ อุทธยำนธรณีเพชรบูรณ์ ๕. ทะเลสู่แผ่นดินดึกด ำบรรพ์และมหัสจรรย์ 
ขอบเปลือกโลก ๖. แหล่งธรณีวิทยำ ๒๒ แหล่ง ๗. แหล่งทำงธรรมชำติ ๙ แหล่ง ๘. แหล่งทำงวัฒนธรรม ๑๒ แหล่ง 
9. แหล่งธรณีเพชรบูรณ์ ๗ แหล่ง ๑0. แผนที่ท่องเที่ยวอุทยำนธรณีเพชรบูรณ์)  

2.2 คณะกรรมกำรััดเตรียมข้อม ักนักรรมัดเวัำเรียน เพน่มเวัำร ้ “เพชรบ รณ์บ้ำนเรำ”  
ภำคเรียนที่ 2 ประกอบด้วย 

2.2.1 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ประธำนกรรมกำร 
2.2.2 นำยมำนะ  บุญเกิด รองประธำนกรรมกำร 
2.2.3 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ กรรมกำร 
2.2.4 นำยชินกร  โสมภำ  กรรมกำร 
2.2.5 นำยธีระวัฒน์  พันธุ์แสง กรรมกำร 
2.2.6 นำยจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชำกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที.่.. 
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มีหน้ำที ่จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 
                               1. วรรณกรรมพ้ืนบ้ำน (เรียนรู้วรรณกรรมพ้ืนบ้ำน ดังนี้ 1. ภำษำไทยหล่ม  
2. ภำษำสะเดียง 3. นิทำนเขำตั้งบำตร 4.หมอขวัญ 5. ต ำนำนขอนมำด 6. ต ำนำนเณรมั่น เณรคง  
7. ต ำนำนปู่สังกะสำ ย่ำสังกะสี 8. ต ำนำนเจ้ำพ่อผำแดง 9. ต ำนำนบ้ำนหมูบูด 10. ต ำนำนแม่นำงผมหอม) 
                               2. ศิลปะกำรแสดง (เรียนรู้ศิลปะกำรแสดง ดังนี้ 1. ฟ้อนแขบลำน 2. กำรละเล่นแมง
ตับเต่ำ 3. ร ำโจ๋ง 4.ตุ๊บเก่ง) 
                               3. แนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรมประเพณีและเทศกำล (เรียนรู้แนวปฏิบัติทำงสังคม 
พิธีกรรมประเพณีและเทศกำล ดังนี้ 1. อุ้มพระสรงน้ ำ ๒. อุ้มพระด ำน้ ำ ๓. ประเพณีหำมพระด ำน้ ำ  
๔. ก่อเจดีย์ทรำยกลบธำตุ ๕. รับขวัญข้ำว ก่อเจดีย์ข้ำวเปลือก ๖. บุญบั้งไฟหนองแจง ๗. เลี้ยงปีเจ้ำพ่อแสนเมือง 
๘. บุญต้นทำน ๙. แห่ประสำทผึ้ง ๑๐. บุญบั้งไฟ ๑๑. บุญแขวนทุงหลวง) 
                             4. ควำมรู้และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติ และจักรวำล (เรียนรู้ควำมรู้และกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชำติ และจักรวำล ดังนี้ ๑. บุญบั้งไฟ ๒. บุญแขวนทุงหลวง ๓. หมอเป่ำปี้ ๔. กวัยข้ำวต้อนแต้น  
เสี่ยงทำง ๕. เป่ำหัวซ่อนตำเวน ๖. หมอรักษำกระดูก ๗. นวดแผนไทย ๘. บ้ำนเสำยองหิน ๙. แกงเอำะข้ำวเบือ  
๑๐. เมี่ยงโค้น ๑๑. ออดอ้อ ๑๒. ต้มซั้ว ๑๓. หลำม ๑๔. มะขำมกวน) 
                             5. งำนชั่งฝีมือดั้งเดิม (เรียนรู้งำนชั่งฝีมือดั้งเดิม ดังนี้ ๑. มัดหมี่ลำยน้ ำหยด ๒. ซิ่นหมี่ 
คั่นน้อย ๓. ผ้ำมุก ๔. ผ้ำรำชวตัร ๕. ผ้ำลำยผักแว่น) 
                             6. กำรเล่นพื้นบ้ำน กีฬำพ้ืนบ้ำน และศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว (เรียนรู้กำรเล่นพื้นบ้ำน 
กีฬำพ้ืนบ้ำน และศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว ดังนี้ ๑. แม่นำงด้ง แม่นำงกวัก ๒. ผีตำโม่ ๓. ร ำกลองบั้ง 
๔. ดนตรีพื้นบ้ำน ๕. แข่งเรือลำพรรษำ ๖. กำรเส็งกลอง ๗. แข่งเรือทวนน้ ำหน้ำวัดไตรภูมิ) 
                             7. นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์สะท้อนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม (เรียนรู้นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์
สะท้อนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ดังนี้ ๑. นำฏยแห่งศรัทธำ ประเพณีเปลี่ยนผ้ำ พระธำตุโพธิเจดีย์ลอย 
๒. ก ำปัดทวำรวดี อำรยมณีศรีเทพนคร ๓. เส็งกลอง ล่องโคม สมมำพ่อขุนผำเมือง) 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำสื่อกำรเรียน กำรสอน ประกอบด้วย 

3.1 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยนิกร  หล้ำน้อย  รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยรำชัย  แก้วยศ รองประธำนกรรมกำร 
3.4 นำงสำวสุภำภรณ์  กรณ์แก้ว กรรมกำร 
3.5 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน กรรมกำร 
3.6 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ กรรมกำร 
3.7 นำยนนท์ปวิช  ดีเที่ยงฤทธิ์ กรรมกำร 
3.8 นำงสำวธันพิชชำ  สุขสันต์ กรรมกำร 
3.9 นำยกิตติชัย  ทองมำ กรรมกำร 
3.10 นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.11 นำยชัยชนะ  ทองมำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที่… 
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        มีหน้ำที ่จัดท ำสื่อกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ “เพชรบูรณ์บ้ำนเรำ” ได้แก่ หนังสือเป็นเล่ม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และวิดีทัศน์ 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนและเป็นผลดีกับทำงรำชกำร 

 สั่ง  ณ  วันที่  19  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564 

   ลงชื่อ 
(นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


