
       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
 ที่ 493/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนงำนััดท ำหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวนชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 
กนักรรมลดเวลำเรียนเพน่มเวลำรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

----------------------------------------- 
        ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ จะด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวิชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 

กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (ปีกำรศึกษำ 2566) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 

       อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี  
รำยวิชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย

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

        มีหน้ำที ่สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำเป็นพลเมืองที่ดี  
รำยวิชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้ด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อมูลหลักสูตรเป็นพลเมืองท่ีดี รำยวนชำ “มำรยำทท่ีดีในสังคม”กนักรรม
ลดเวลำเรียนเพน่มเวลำรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อมูลหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวนชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 
หน่วยที่ 1 มำรยำทไทยน่ำรู้ ประกอบด้วย 

2.1.1 นำงปรำรถนำ  บุญนำค หัวหน้ำ 
2.1.2 นำงพวงรัตน์  จิตอำรี ผู้ช่วย 

/2.1.3 นำงสำวกำญจนำ... 
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  2.1.3 นำงสำวกำญจนำ  สุดท ำนอง  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 
      1. มำรยำทไทยพ้ืนฐำนสิ่งที่ควรท ำ และไม่ควรท ำ 

     2. มำรยำทในสังคม 
2.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อมูลหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวนชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 

หน่วยที่ 2 มำรยำทในกำรพูด ประกอบด้วย 
2.2.1 นำงมณี  ด้วงนิล      หัวหน้ำ 

  2.2.2 นำงสำวศิริลักษณ์  กรุณำ   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 
 1. มำรยำทในกำรพูด 

                                    2. มำรยำทในกำรพูดกับผู้ใหญ่ 
2.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อมูลหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวนชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 

หน่วยที่ 3 มำรยำทในกำรแต่งกำยในโอกำสต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  2.3.1 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ ์   หัวหน้ำ 
  2.3.2 นำงสำวเกตน์นิภำ  บุญยก   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 
                                    1. มำรยำทในกำรแต่งกำยในโอกำสต่ำง ๆ 
                                    2. มำรยำทในกำรแต่งกำยในกำรเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 

2.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อมูลหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวนชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 
หน่วยที่ 4 มำรยำทในกำรท ำควำมเคำรพ ประกอบด้วย 

2.4.1 นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง   หัวหน้ำ 
2.4.2 นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด    ผู้ช่วย 

  2.4.3 นำยอัครพล  จันทรรำช    ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 

  1. กำรพนมมือ 
                                  2. กำรไหว้  
                                     2.1 กำรไหว้พระรัตนตรัย  
                                     2.2 กำรไหว้ผู้ใหญ่  
                                     2.3 กำรไหว้ผู้อำวุโส  

                                   2.4 กำรไหว้ผู้อยู่ในระดับเดียวกัน 
                             2.5 กำรรับไหว้ผู้มีอำวุโสน้อยกว่ำ 

                                 3. กำรกรำบ  
                                             3.1 กำรกรำบเบญจำงคประดิษฐ์  

                                 3.2 กำรกรำบผู้ใหญ่  
                                 4. กำรถวำยควำมเคำรพสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
                                   5. กำรถวำยบังคม 
                /2.5 คณะกรรมกำร… 
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2.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อมูลหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวนชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 

หน่วยที่ 5 มำรยำทในกำรนั่ง ประกอบด้วย 
2.5.1 นำยนิรุตต์  มูลสี   หวัหนำ้ 
2.5.2 นำยขจรยศ  จันทร์ทิพย์ ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 

1. กำรนั่งพับเพียบ
2. กำรนั่งพับเพียบต่อหน้ำผู้ใหญ่
3. กำรนั่งเก้ำอ้ี    
4. กำรนั่งเก้ำอ้ีต่อหน้ำผู้ใหญ่

2.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อมูลหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวนชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 
หน่วยที่ 6 มำรยำทในกำรยืน ประกอบด้วย 

2.6.1 นำยศุภชัย  อำนพรหม  หัวหน้ำ 
2.6.2 นำยรชฎ  แก้วเกิด  ผู้ช่วย 
2.6.3 นำงสำวจิรำพร  จ ำปำงำม ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 

1. กำรยืนแบบเป็นพิธีกำร ได้แก่ กำรยืนเคำรพธงชำติ และกำรยืนฟังโอวำท ฯ
2. กำรยืนแบบไม่เป็นพิธีกำร

   2.1 กำรยืนเข้ำแถว 
   2.2 กำรยืนรับค ำสั่ง 
   2.3 กำรยืนสนทนำกับผู้ใหญ่ 

2.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยััดเตรียมข้อมูลหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รำยวนชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม” 
หน่วยที่ 7 มำรยำทในกำรเดนน ประกอบด้วย 

2.7.1 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ หัวหน้ำ 
2.7.2 นำงญำตำ  ศรีโคตร ผู้ช่วย 
2.7.3 นำงสำวสุวณี  พรมชิน ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 

1. กำรเดินในที่สำธำรณะ
2. กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่
3. กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ที่นั่งเก้ำอ้ี
4. กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่กับพื้น
5. กำรเดินไปกับผู้ใหญ่ (เดินน ำ/เดินตำม)

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยััดท ำสื่อกำรเรียน กำรสอน ประกอบด้วย
3.1 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยนิกร  หล้ำน้อย  รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำงสำวกรรณิกำร์  พุ่มพวง กรรมกำร 
3.4 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ กรรมกำร 

/3.5 นำงสำวพรรณพร..... 
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3.5 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน กรรมกำร 
3.6 นำยนนท์ปวิช  ดีเที่ยงฤทธิ์ กรรมกำร 
3.7 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.8 นำยนพดล  พลกลำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที ่ตรวจสอบข้อมูล จัดท ำสื่อพลเมืองที่ดี รำยวิชำ “มำรยำทที่ดีในสังคม”กิจกรรมลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และวิดีทัศน์  

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด 
กับนักเรียนและเป็นผลดีกับทำงรำชกำร 

 สั่ง  ณ  วันที่  21  ธันวำคม  พ.ศ.  2565 

   ลงชื่อ 
(นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


