
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๘๓  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต#งต้ังคณะกรรมการจัดทําคู#มือครู  คู#มือนักเรียน 

 

ด+วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  จะดําเนินการจัดทําคู#มือครู และนักเรียน เพ่ือให+ครู บุคลากร
นักเรียนและผู+ปกครองตลอดจนผู+เก่ียวข+องได+ทราบข+อมูลแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ตําแหน#ง มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณภาพ  สมรรถนะสําคัญ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียน 
เพ่ือให+การดําเนินการดังกล#าวเป<นไปด+วยความเรียบร+อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) 
แห#งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห#งพระราชบัญญัติ
ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  
การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ+างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+อง   
จึงแต#งต้ังบุคลากรเป<นคณะกรรมการจัดทําคู#มือครู  คู#มือนักเรียน 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปFGา   ผู+อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู+อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู+อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี  รองผู+อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน+ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน+ากลุ#มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน+ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน+ากลุ#มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช หัวหน+างานบุคคล กรรมการและผู+ช#วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒ กรรมการและผู+ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให+คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตามให+การจัดทํา 
เป<นไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ 
  



 ๒

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน+ากลุ#มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) หัวหน+ากลุ#มบริหารงาน  หัวหน+ากลุ#มสาระการเรียนรู+   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๙) นางสาวพรทิพย�  อุ#นมีศรี  ครูผู+ช#วย         กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู+ช#วย         กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ+าง        กรรมการ 
 ๑๓) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ+าง        กรรมการ 
 ๑๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก+ว  ครูอัตราจ+าง        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ+าง        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ+าง        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวรุ#งนภา  เหล#าเทพ  ครูผู+ช#วย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ+าง กรรมการและผู+ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
 ๑) ประชุม  วางแผน  เตรียมการ  กําหนดรูปแบบการจัดทําคู#มือครู และนักเรียน 
 ๒) ประสานงานทุกกลุ#มบริหารงาน  กลุ#มสาระการเรียนรู+เพ่ือให+การดําเนินเป<นไป 

ด+วยความเรียบร+อย 
 ๓) รวบรวมและเรียบเรียงข+อมูลท่ีเก่ียวข+องกับการปฏิบัติงานของครู และ 

แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน จัดพิมพ�ข+อมูลเป<นไฟล� เพ่ือนําส#งคณะกรรมการจัดทํารูปเล#ม 

๓. คณะกรรมการดําเนินงานด�านการจัดทํารูปเล/ม  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู+ช#วย        กรรมการ 
 ๕) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ+าง กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ+าง กรรมการและผู+ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ออกแบบและจัดทํารูปเล#ม  จัดทําคู#มือนักเรียนฉบับร#าง และดําเนินการจัดพิมพ� 
  



 ๓

ขอให+ครูและบุคลากรท่ีได+รับการแต#งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส#ต#อหน+าท่ี 
อย#างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน+าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให+เกิด 
ผลดีแก#ทางราชการสืบไป  ถ+าพบข+อผิดพลาดในการพิมพ�  ปPญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข+อสงสัย
ในการปฏิบัติหน+าท่ีให+แจ+งกลุ#มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก+ไข  และรายงานให+ผู+อํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแก+ไขต#อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต#บัดนี้เป<นต+นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปFGา) 

ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


