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                                                  ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                      ที่ 408/๒๕๖๕ 
                          เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
   กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Active Learning : GPAS 5 STEPS 
                                  ........................................................................... 
 ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Active Learning : GPAS 5 
STEPS ในวันที่ 2 - 3 พฤศจิกำยน 2565 ณ ห้องประชุมพรำวภัสสร โรงเรียนหนองไผ่ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง  
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู และครูอัตรำจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง    ประธำนกรรมกำร 
๑.2 นำยจิตรภณ  ชมภู่    รองประธำนกรรมกำร 
๑.3 นำงดวงตะวัน นำมำ    กรรมกำร 
๑.4 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว    กรรมกำร 
๑.๕ นำยวิษรุตต์  เมืองทำ    กรรมกำร 
๑.6 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์    กรรมกำร 
๑.7 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ   กรรมกำร 
๑.8 นำยยุทธนำ  นำอุดม    กรรมกำร 
๑.9 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ   กรรมกำร 
๑.10 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๑1 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำรูปแบบกำรจัดกำรอบรม ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรอบรม

และแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นำยจิตรภณ  ชมภู่    ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๒ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม   รองประธำนกรรมกำร 
     ๒.๓ นำงสำวพรทิพย์ ด้วงธิ    กรรมกำร 
  ๒.๔ นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร    กรรมกำร 
  2.๕ นำงสำววิรัตน ์ ค ำเขียน    กรรมกำร 
  2.6 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์   กรรมกำร 

๒.7 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ   กรรมกำร 
/๒.8 นำงอรวรรณ... 
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๒.8 นำงอรวรรณ อำนพรหม   กรรมกำร 
๒.9 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ    กรรมกำร 
2.10 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.11 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรจัดงำน ประสำน นัดหมำย จัดประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำน

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำรกำรอบรม ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม   ประธำนกรรมกำร 
  ๓.2 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์   รองประธำนกรรมกำร  
  ๓.๓ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ    กรรมกำร 
  ๓.4 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ติดต่อประสำนงำนวิทยำกร จัดท ำก ำหนดกำร ค ำกล่ำวรำยงำน ค ำกล่ำวเปิด - ปิด และจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรอบรม 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรอบรม ประกอบด้วย 
  4.๑ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ    ประธำนกรรมกำร 
  4.2 นำงอรวรรณ อำนพรหม   รองประธำนกรรมกำร 
 4.๓ นำยธีระวัฒน์   พันธุ์แสง   กรรมกำร 
  4.4 นำยรำชัย    แก้วยศ    กรรมกำร 
  4.5 นำงสำวจิตรวดี   ภักดีสำร    กรรมกำร 
 4.6 นำยณัฏฐนันท์   ทำชำติ    กรรมกำร 
  4.7 นำยเริงนรินทร์   ขำวสะอำด   กรรมกำร 
 4.8 นำงน้ ำอ้อย   คุณดี    กรรมกำร 
  4.9 นำงเพลินทิพย์   โล่ห์สุวรรณ   กรรมกำร 

4.10 ว่ำที่ ร.ต.พิชิต   แก้วสุริวงษ์   กรรมกำร 
  4.11 นำงสำวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ    กรรมกำร 
  4.12 นำงสำวออมทิพย์  ภัสรำงกูร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ผู้เข้ำรับกำรบอรมและให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Active Learning : GPAS 5 STEPS ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ประกอบด้วย 
    5.๑ นำงสำวปวีณำ มลทำทิพย์   ประธำนกรรมกำร 
    5.๒ นำยมำนะ  บุญเกิด    รองประธำนกรรมกำร 
  5.๓ นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ   กรรมกำร 
  5.๔ นำยจิรวัฒน ์ รัตนเทพบัญชำกุล  กรรมกำร 
  5.๕ นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ    กรรมกำร 
  5.๖ นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน   กรรมกำร 
  5.๗ นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ    กรรมกำร 

/5.๘ นำงสำวรุ่งทิวำ… 
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5.๘ นำงสำวรุ่งทิวำ รุ่งโรจน์    กรรมกำร 
5.๙ นำงสำวนุชนำฎ พันแนบ กรรมกำร 
5.๑๐ นำงสำวดวงกมล ธูปหอม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำง และเครื่องดื่มส ำหรับผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย
6.๑ นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ์ ประธำนกรรมกำร 
6.๒ ว่ำที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒฺ กรรมกำร 
6.4 นำงสำวนุชนำฎ พันแนบ  กรรมกำร 
6.5 นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร กรรมกำร 
6.6 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรอบรม 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัว ประกอบด้วย
7.๑ นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน รองประธำนกรรมกำร 
7.3 นำงสำวศศิธร ทองหล่อ กรรมกำร 
7.4 นำงสำวชลลดำ จันทะอักษร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่จัดท ำเอกสำรกำรรับรำยงำนตัวแก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร ประกอบด้วย
8.๑ นำยนิกร  หล้ำน้อย ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำยนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ รองประธำนกรรมกำร 
8.3 นำยชัยชนะ  ทองมำ กรรมกำร 
8.4 นำยนพดล  พลกลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ออกแบบและจัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ ประกอบด้วย
9.๑ นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร ประธำนกรรมกำร 
9.2 นำยนพดล  พลกลำง  รองประธำนกรรมกำร 
9.3 นำยนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมกำร 
9.4 นำยชัยชนะ  ทองมำ กรรมกำร 
9.5 นำยกิตติชัย  ทองมำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประชุมและก ำหนดพื้นหลังกำรอบรม ทดสอบระบบประสำนงำน 

กับวิทยำกร บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตลอดงำนกำรจัดอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย

10.๑ นำยนิรุตต์  มูลสี ประธำนกรรมกำร 
10.๒ นำยณัฐวุฒ ิ ชัยนอก รองประธำนกรรมกำร 
10.๓ นำงสำยรุ้ง  นิลมูล กรรมกำร 
10.๔ นำยธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง กรรมกำร 

       /10.5 นำยมำนะ... 
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10.5 นำยมำนะ  บุญเกิด กรรมกำร 
10.6 นำยจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชำกุล กรรมกำร 
10.7 นำงมณี  ด้วงนิล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่จัดสถำนที่ จัดดอกไม้ ประดับผ้ำบนเวที โต๊ะหมู่บูชำ โต๊ะส ำหรับผู้บริหำรและผู้เข้ำรับกำรอบรม 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย
11.๑ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ ประธำนกรรมกำร 
11.2 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ รองประธำนกรรมกำร 
๑1.3 นำงสำวชลลดำ จันทะอักษร กรรมกำร 
๑1.4 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ประเมินผลกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ Active Learning : GPAS 5 STEPS และสรุปผลกำรด ำเนินงำนและเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดและเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ

สั่ง  ณ  วันที่  1  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลงชื่อ 
        (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


