
    ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
        ที ่492/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำนโรงเรียนวิถีพทุธ 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

  .......................................................... 
   ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรโครงกำรขับเคลื่อน 

กำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยกำรน ำหลักพุทธธรรม หรือองค์ควำมรู้ที่เป็นค ำสอนในพระพุทธศำสนำ  
มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยมีจุดเน้นที่ส ำคัญ คือ กำรน ำหลักธรรมมำใช้ในระบบ
กำรพัฒนำผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำ ซึ่งอำจเป็นกำรเรียนกำรสอนในภำพรวมของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
หรือกำรจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถำนศึกษำของผู้เรียนส่วนใหญ่โดยน ำไปสู่จุดเน้นของกำรพัฒนำให้ผู้เรียน
สำมำรถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น คือใช้ปัญญำ และเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ต้ังไว้ 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔6 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

1.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงทำริกำ วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.4 นำยจิตรภณ  ชมภู่ 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 ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.๑2 นำงกัญญำ หมื่นชนะ ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.๑3 นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที ่ 
๑. อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและแก้ไขปัญหำอันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนให้ลุล่วง  

ไปด้วยดี 
2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์

ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ 
/3. ติดต่อประสำนงำน… 
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     3. ติดต่อประสำนงำนกับองค์กรภำยในและองค์กรภำยนอกในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนนโยบำยโรงเรียนวิถีพุทธ 
     4. สนับสนุนทรัพยำกรในด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเอ้ืออ ำนวยให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสวดมนต์ ประกอบด้วย 

2.1 นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ ครู ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงกัญญำ หมื่นชนะ ครู รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงปรำรถนำ บุญนำค ครู กรรมกำร 
2.4 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง ครู กรรมกำร 
2.5 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี ครู กรรมกำร 
2.6 นำยรชฎ แก้วเกิด ครู กรรมกำร 
2.7 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ ครู กรรมกำร 
2.8 นำงมณี ด้วงนิล ครู กรรมกำร 
2.9 นำยศุภชัย อำนพรหม ครู กรรมกำร 
2.10 นำยนิรุตต์ มูลสี ครู กรรมกำร 
2.11 นำงญำตำ ศรีโคตร ครู กรรมกำร 
2.12 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 กรรมกำร 
2.13 นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมสวดมนต์ท ำนองสรภัญญะ  
กำรฝึกสมำธิ สงบจิต และกำรฝึกมำรยำทไทยให้กับนักเรียนในทุกวันศุกร์ (คำบโฮมรูม) ระหว่ำงเดือนมกรำคม -
กุมภำพันธ์ 2566 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ     
๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมธรรมะประจ ำวันพระ ประกอบด้วย 

3.1 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง ครู ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงญำตำ ศรีโคตร ครู รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยศุภชัย อำนพรหม ครู กรรมกำร 
3.4 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ ครู กรรมกำร 
3.5 นำยรำชัย แก้วยศ ครู กรรมกำร 
3.6 นำยนิกร หล้ำน้อย ครู กรรมกำร 
3.7 นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด ครู กรรมกำร 
3.8 นำยสรสิช ขันตรีมิตร ครู กรรมกำร 
3.9 นำยนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครู กรรมกำร 
3.10 คณะกรรมกำรสภำนักเรียนปีกำรศึกษำ 2565 กรรมกำร 
3.11 ว่ำที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมธรรมะประจ ำวันพระ  
ในกิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน และช่องทำงกำรสื่อสำรในสื่อสังคมออนไลน์ 
ของโรงเรียน เช่น เว็บไซต์ Facebook LINE เป็นต้น โดยจดักิจกรรมทุกวันพระหรือถ้ำวันพระตรงกับวันหยุด 
ให้จัดกิจกรรมในวันถัดไปที่เปิดเรียน ก ำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 6,16,23,30 มกรำคม 2566 
และวันที่ 6,13,20,27 กุมภำพันธ์ 2566 

/4. คณะกรรมกำร…    
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4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง                
4.1 นำงกัญญำ หมื่นชนะ ครู ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำยยุทธนำ นำอุดม ครู รองประธำนกรรมกำร 
4.3 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง ครู กรรมกำร 
4.4 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี ครู กรรมกำร 
4.5 นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย ครู กรรมกำร 
4.6 นำงสำวสุภำภรณ์ กรณ์แก้ว ครู กรรมกำร 
4.7 นำยเฉลิมชัย พันแนบ ครู กรรมกำร 
4.8 นำยสรสชิ ขันตรีมิตร ครู กรรมกำร 
4.9 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์ ครู กรรมกำร 
4.10 นำงสำวชำริณำ ศรีเหรำ ครู กรรมกำร 
4.11 นำงสำวเจริญ ผลฉัตร ครู กรรมกำร 
4.12 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ ครู กรรมกำร 
4.13 คณะกรรมกำรสภำนักเรียนปีกำรศึกษำ 2565 กรรมกำร 
4.14 นำยนิกร หล้ำน้อย ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมน้องไหว้พ่ี พี่รับไหว้น้อง 
ในทุกวันพฤหัสบดี (คำบโฮมรูม) ระหว่ำงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2566 ให้กับนักเรียนเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ     
5. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมจิตเป็นสมำธิก่อนเรียน ประกอบด้วย  

5.1 นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ ครู ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงกัญญำ หมื่นชนะ ครู รองประธำนกรรมกำร 
5.3 ครูประจ ำวิชำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 กรรมกำร 
5.4 นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด ครู กรรมกำร 
5.5 นำยรชฎ แก้วเกิด ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมจิตเป็นสมำธิก่อนเรียน  
ให้กับนักเรียนในคำบสอนทุกรำยวิชำ ทุกระดับชั้น ระหว่ำงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2566 เป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ    
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 

6.1 นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำยยุทธนำ นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง ครู กรรมกำร 
6.4 นำงปรำรถนำ บุญนำค ครู กรรมกำร 
6.5 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี ครู กรรมกำร 
6.6 นำยรชฏ แก้วเกดิ ครู กรรมกำร 
6.7 นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ ครู กรรมกำร 
6.8 นำงญำตำ ศรีโคตร ครู กรรมกำร 
6.9 นำยศุภชัย อำนพรหม ครู กรรมกำร 

/6.10 นำยนิรุตต…์ 
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6.10 นำยนิรุตต ์ มูลสี ครู กรรมกำร 
6.11 นำงมณี ด้วงนิล ครู กรรมกำร 
6.12 นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.13 นำงกัญญำ หมื่นชนะ ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6.14 นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที ่
๑. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
2. จัดประชุมฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรขับเคลื่อน

กำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย

7.1 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ ครู ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำยนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครู กรรมกำร 
7.3 นำงสำวนุชนำฏ พันแนบ ครู กรรมกำร 
7.4 นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.5 นำยรชฏ แก้วเกิด ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    มีหน้ำที ่ 
1. สรุปผลกำรประเมิน ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนแล้วจัดท ำรูปเล่ม
2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลเกิดประโยชน์ 
กับนักเรียนอย่ำงสูงสุดและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  21  เดือน ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

(ลงชื่อ) 
 (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 




