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ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที่ ๑๗๐/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
 (พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า) 

................................................................. 
ตามที่ โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

ได้ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าร่วมกับภาคีเครือข่าย (พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 สถานที่หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียน
หนองไผ่ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนหนองไผ่ ได้เพ่ิมพูนทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยก าหนดเป็นวิชา
เพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นระหว่างปิดภาคเรียน มีการสร้างความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกโรงเรียน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

1.๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
1.2 นายจิตรภณ ชมภู ่  รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางดวงตะวัน นามา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.4 นางทาริกา วงศ์แก้ว รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.5 นายวิศรุตต์ เมืองทา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.6 นายสมปอง ตาลเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.7 นายนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.8 นางโรจณา มาคาน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.9 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.10 นางวนิดา สารสิทธิ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.11 นายยุทธนา นาอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.๑2 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์     คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่สนับสนุนอ านวยความสะดวก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาอัน

เกิดจากการปฏิบัติงาน ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
2.1 นายจิตรภณ ชมภู ่  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.2 นายนิมิตร ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
2.4 นางอรวรรณ อานพรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
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2.5 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
2.6 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
2.7 นางสาววิรัตน์ ค าเขียน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
2.8 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
2.9 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
2.10 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
2.11 นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร  คร ู กรรมการ 
2.12 นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์  คร ู กรรมการ
2.13 นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์  คร ู กรรมการ 
2.14 นางสาวศศิธร ทองหล่อ  คร ู กรรมการ 
2.15 นายสรสิช ขันตรีมิตร  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
2.16 นางสาวชลลดา จันทะอักษร  คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ วางแผนการปฏิบัติงานและด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ แสง เสียง ประกอบด้วย
3.1 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
3.2 นายนิรุตต์ มูลส ี คร ู กรรมการ 
3.3 นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล คร ู กรรมการ 
3.4 นายสรสิช  ขันตรีมิตร คร ู กรรมการ 
3.5 นักการภารโรง  ลูกจ้าง กรรมการ 
3.6 นายมานะ  บุญเกิด  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดสถานทีให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย
4.1 นางสาววริศรา  ช านาญพันธ์ คร ู ประธานกรรมการ 
4.2 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร คร ู กรรมการ 
4.3 นางสาวกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ด าเนินรายการตามก าหนดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน จัดเตรียม MOU และประสำนงำนภำยนอก  ประกอบด้วย
5.1 นายสรสชิ  ขันตรีมิตร คร ู ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร คร ู กรรมการ 
5.3 นางสาวชลลดา จันทะอักษร คร ู กรรมการ 
5.4 นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
5.5 นางสาวศศิธร ทองหล่อ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ 
1. จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนและรับลงทะเบียน
2. จัดเตรียม MOU ใส่แฟ้มค ากล่าวให้พร้อมใช้งาน
3. ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ประกอบด้วย
6.1 นายนิกร หล้าน้อย คร ู ประธานกรรมการ 
6.2 นายราชัย  แก้วยศ  คร ู กรรมการ 
6.3 นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว  คร ู กรรมการ 
6.4 นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา  คร ู กรรมการ 
6.5 นายนพดล พลกลาง  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
6.6 นายชัยชนะ ทองมา  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
6.7 นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   
1. บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมให้พร้อมใช้งาน
3. ออกแบบป้ายงาน/ออกแบบปก MOU

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย
7.1 นางสาวปวีณา  มณฑาทิพย์ คร ู ประธานกรรมการ 
7.2 นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล คร ู กรรมการ 
7.3 นางสาวชลลดา จันทะอักษร คร ู กรรมการ 
7.4 นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
7.5 นางสาวนุชนาฎ  พันแนบ ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
7.6 นางสาวอัสมาภรณ์  มั่นพุฒ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมอาหารว่าง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรม 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยเบิกจ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย
8.1 นางสาวชลลดา จันทะอักษร คร ู ประธานกรรมการ 
8.2 นายสรสชิ ขันตรีมิตร  คร ู กรรมการ 
8.3 นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดท าเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ในการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย
 9.๑ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร  คร ู ประธานกรรมการ 
9.๒ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
9.3 นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน ์  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ออกแบบการประเมิน สรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม เป็นรูปเล่ม

เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

สั่ง ณ วันที่  20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 

(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


