
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๙๔  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรโรงเรยีนอุบลรตัน�พิทยาคม  ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ได9ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  และตามพระราชประสงค�ของสมเด็จพระเจ9าอยู"หัว รัชกาลท่ี ๑๐  โดยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
ในวันท่ี ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงเรยีนน้ําพองศึกษา  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก"นไปแล9วนัน้ 

บัดนี้โรงเรียนกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน� 
พิทยาคมทุกคนตามแนวทางการพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมของมูลนิธิยวุสถิรคุณ   ในวันเสาร�ท่ี  ๑๐  เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ต้ังแต"เวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๗.๓๐  น.  ณ  ห9องโสตทัศนศึกษา  เพ่ือให9การดําเนินงานเปDนไปด9วยความ
เรียบร9อย  มีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑,๔) แห"งพระราชบัญญัติข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗  และท่ีแก9ไขเพ่ิมเติม  จึงแต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมครู ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ   
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปIJา    ผู9อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู9อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู9อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู9อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน9าท่ีรองผู9อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน9ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน9ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน9ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร หัวหน9ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน9าท่ีรองผู9อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน หัวหน9ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู9ช"วยเลขานุการ 



 ๒

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให9คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให9ดําเนินไปด9วยความเรียบร9อยบรรลุวัตถุประสงค� 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน9าท่ีรองผู9อํานวยโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9คณิตศาสตร� กรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9วิทยาศาสตร� กรรมการ 
 ๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9สังคมศึกษา กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส   หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9ศิลปะ   กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9การงานอาชีพฯ กรรมการ 
 ๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
 ๙) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ9าง       กรรมการ 
 ๑๓) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ9าง       กรรมการ 
 ๑๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก9ว   ครูจ9างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูจ9างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูจ9างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูจ9างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๑๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน9างานการเรียนการสอน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9ภาษาไทย 

กรรมการและผู9ช"วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ประชุม วางแผน  ออกแบบ ดําเนินการ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โรงเรียนอุบลรตัน�พิทยาคม  ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

๓. คณะผู�เข�ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
ประกอบด�วย 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
 ๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒ 
 ๒) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน    ครู คศ.๓ 
 ๔) นางช"อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒ 
 ๗) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒ 

  



 ๓

กลุ3มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร& 
 ๘) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑ 
 ๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓ 
 ๑๐) นางสาวเวียงแก9ว  สะอาด   ครู คศ.๓ 
 ๑๑) นางสาวรัตนา  กนกวงษา   ครู คศ.๒ 
 ๑๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒ 
 ๑๓) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑ 
 ๑๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู9ช"วย 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร& 
 ๑๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒ 
 ๑๗) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   ครู คศ.๓ 
 ๑๘) นายยุทธฐเดช  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓ 
 ๑๙) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต9   ครู คศ.๒ 
 ๒๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒ 
 ๒๑) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓ 
 ๒๒)นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓ 
 ๒๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒ 
 ๒๔) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน   ครู คศ.๒ 
 ๒๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์  ครู คศ.๒ 
 ๒๖) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๑ 
 ๒๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู9ช"วย 
 ๒๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ 
 ๒๙) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ9าง 
 ๓๐) นายธนพงศ�  ชาชิโย    นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 ๓๑) นายธนวัฒน�  เรียวเรืองแสงกุล  นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๓๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑ 
 ๓๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร  ครู คศ.๓ 
 ๓๔) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ.๓ 
 ๓๕) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓ 
 ๓๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓ 
 ๓๗) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓ 
 ๓๘) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑ 
 ๓๙) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑ 
 ๔๐) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรีศรี  ครูผู9ช"วย 
 ๔๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ9าง 



 ๔

กลุ3มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๔๒) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑ 
 ๔๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓ 
 ๔๔) นายอมร  สีหาโมก    ครู คศ.๓ 
 ๔๕) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ 
 ๔๖) นายชลชัย  สวุรพันธ�    นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
 ๔๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑ 
 ๔๘) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒ 
 ๔๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ9าง 
 ๕๐) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก9ว   ครูอัตราจ9าง 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๕๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓ 
 ๕๒) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย    ครู คศ.๓ 
 ๕๓) นางกอบกุล  ใจปIJา    ครู คศ.๓ 
 ๕๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   ครู คศ.๓ 
 ๕๕) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒ 
 ๕๖) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓ 
 ๕๗) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓ 
 ๕๘) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓ 
 ๕๙) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒ 
 ๖๐) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๑ 
 ๖๑) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑ 
 ๖๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ9าง 
 ๖๓) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูอัตราจ9าง 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�ภาษาต3างประเทศ 
 ๖๔) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๒ 
 ๖๕) นายสุรัตน�  หารวาระ    ครู คศ.๓ 
 ๖๖) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู คศ.๓ 
 ๖๗) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ.๓ 
 ๖๘) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓ 
 ๖๙) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ 
 ๗๐) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๒ 
 ๗๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑ 
 ๗๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ9าง 
 ๗๓) Mrs.Veronica Nguka Sevedzem ครูอัตราจ9าง (ชาวต"างชาติ) 



 ๕

 ๗๔) Miss.Veronica  Nguka  ครูอัตราจ9าง (ชาวต"างชาติ) 
 ๗๕)นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ  นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 ๗๖) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู 

๔. คณะกรรมการฝ9ายอาหาร  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ9าง       กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูจ9างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูจ9างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูจ9างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๖) นายธนพงศ�  ชาชิโย    นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๗) นายธนวัฒน�  เรียวเรืองแสงกุล  นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๘) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๙) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย  นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๐) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูอัตราจ9าง       กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ กรรมการและผู9ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดหาน้ําด่ืม  อาหารว"าง  อาหารกลางวัน  อุปกรณ�ต"างๆ  สําหรับผู9เข9าร"วมกิจกรรมทุกคน 

๕. คณะกรรมการฝ9ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู9อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน9ากลุ"มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางพิมผกา  พิมพุฒ    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู9ช"วย กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ.๒    กรรมการและผู9ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

  



 ๖

๖. คณะกรรมการฝ9ายประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน9างานการเรียนการสอน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9คณิตศาสตร� กรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9วิทยาศาสตร� กรรมการ 
 ๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9สังคมศึกษา กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส   หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9ศิลปะ   กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9การงานอาชีพฯ กรรมการ 
 ๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
 ๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน9ากลุ"มสาระการเรียนรู9ภาษาไทย 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมและจัดทําเปDนเอกสารรูปเล"ม เพ่ือเสนอฝgายบริหารต"อไป 

ขอให9ครูและบุคลากรท่ีได9รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน9าท่ีท่ีได9รับมอบหมายด9วยเรียบร9อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน9าท่ี อย"างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน9าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให9เกิดผลดีแก"ทางราชการ
สืบไป  ถ9าพบข9อผิดพลาดในการพิมพ�  ปhญหาข9อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข9อสงสัยในการปฏิบัติหน9าท่ีให9แจ9ง
กลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก9ไข  และรายงานให9ผู9อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก9ไขต"อไป 
 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปDนต9นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปIJา) 

ผู9อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 

 


