
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๗๘  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต#งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “ค#ายสังคมศึกษาเพ่ือการเรียนรู.นอกห.องเรียน” 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 

ด.วยกลุ#มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม กําหนด 
นํานักเรียนไปศึกษาเรียนรู.นอกสถานท่ีตามกิจกรรมโครงการ “ค#ายสังคมศึกษาเพ่ือการเรียนรู.นอกห.องเรียน”  
ในวันท่ี  ๑๒  -  ๑๓  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน  ๒  วัน  ๑   คืน ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เพ่ือศึกษาแหล#งเรียนรู.นอกสถานท่ีด.านภูมิศาสตร� ประวัติศาสตร�ของชาติและท.องถ่ิน  ตามแหล#งเรียนรู.ต#าง ๆ 
เปAนการสร.างเสริมประสบการณ�ตรงให.กับนักเรียนท่ีเพ่ิมเติมจากการเรียนในห.องเรียน ให.นักเรียนมีความรู.และ
ประสบการณ�อย#างกว.างขวาง  โดยใช.เงินกิจกรรมพัฒนานักเรียน จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  และเงินจากคุณครู 
และนักเรียนร#วมกิจกรรมโครงการคนละ  ๘๐๐.  บาท  เพ่ือให.การดําเนินงานเปAนไปด.วยความเรียบร.อยและ 
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห#งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ (๑) แห#งพระราชบัญญัติข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต#งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการค#ายสังคมศึกษาเพ่ือการเรียนรู.นอกห.องเรียน”
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป3การศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู.อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู.อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู.อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน.ากลุ#มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๘) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน.ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๙) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน.ากลุ#มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๑๐) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร หัวหน.ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน.ากลุ#มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน.ากลุ#มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนา 
         และวัฒนธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู ค.ศ. ๑   กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ  



๒ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให.คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให.การดําเนินงาน เปAนไปด.วย
ความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรม วิทยากร  ประกอบด�วย 

 ครูผู�ควบคุมดูแลนักเรียน 
 ๑) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ. ๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง  ครู คศ. ๑    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวพรทิพย�  อุ#นมีศรี  ครูผู.ช#วย      กรรมการ 
 ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ.าง   กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 
 วิทยากร 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ. ๑      กรรมการ 
 ๖) นางสาวรุ#งนภา  เหลาเทพ  ครูผู.ช#วย      กรรมการ 

มีหน�าท่ี ประชุม  ปรึกษาหารือ ออกแบบวางแผน ดําเนินงาน  ประสานงานกับหน#วยงานท่ีเก่ียวข.อง 
และจัดเตรียมเอกสารวัสดุ อุปกรณ�การเข.าค#าย  ประสานงานเรื่องการเข.าชมนิทรรศการ จัดหาท่ีพัก อาหาร  
เพ่ือให.การดําเนินการจัดกิจกรรมเปAนไปด.วยความเรียบร.อย  ตลอดจนจัดหา/จ.างยานพาหนะสําหรับ 
การเดินทางให.เปAนไปตามระเบียบแนวปฏิบัติทางราชการ รับสมัคร และจัดการปฐมนิเทศสมาชิกค#าย 

 ผู�สังเกตการณ& 
 ๗) นายธนพงศ� ชาชิโย   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 ๘) นายธนวัฒน� เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู 
 วิทยากรบรรยายให�ความรู� 
 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุญชู    ครู คศ. ๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๔) นางสิริกาจณ�  ผาโคตร  ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๖) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง  ครู คศ. ๑      กรรมการ 
 ๗) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ. ๑      กรรมการ 
 ๘) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง  ครู คศ. ๑      กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ  ครู คศ. ๑      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ.าง      กรรมการ 
 ๑๑) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ. ๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  บรรยายและให.ความรู.เรื่องการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี  ๑  
ครั้งท่ี  ๒  และจัดการปฐมนิเทศสมาชิกค#าย 

๓. คณะกรรมการฝ3ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน.ากลุ#มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา   ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 



 ๓ 

 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๗) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน  ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝVายต#างๆ  เบิกจ#ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
จัดทําหลักฐานการรับจ#ายเงินให.เรียบร.อย  ปฏิบัติหน.าท่ีอ่ืนตามท่ีได.รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝ3ายจัดทําเกียรติบัตร  บันทึกภาพ  ประเมินผลและรายงานรูปเล6ม  
ประกอบด�วย 

 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ. ๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ. ๑    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ  ครู คศ. ๑      กรรมการ 
 ๔) นางสาวพรทิพย�  อุ#นมีศรี  ครู คศ. ๑      กรรมการ 
 ๕)  นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ.าง      กรรมการ 
 ๖) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง  ครู คศ. ๑   กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดทําเกียรติบัตร  บันทึกภาพ  สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมและจัดทําเปAนเอกสาร
รูปเล#ม เพ่ือเสนอฝVายบริหารต#อไป 

ขอให.ครูและบุคลากรท่ีได.รับการแต#งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน.าท่ีท่ีได.รับมอบหมายด.วยเรียบร.อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส#ต#อหน.าท่ี อย#างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน.าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให.เกิดผลดีแก#ทางราชการ
สืบไป  ถ.าพบข.อผิดพลาดในการพิมพ�  ปWญหาข.อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข.อสงสัยในการปฏิบัติหน.าท่ี 
ให.แจ.งกลุ#มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก.ไข  และรายงานให.ผู.อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก.ไขต#อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต#บัดนี้เปAนต.นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปHIา) 

ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


