
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๘๔  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต#งต้ังคณะกรรมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
ประจําป2การศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําป2การศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามัธยมศึกษายุคใหม#  (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑)  ป2การศึกษา ๒๕๕๙ ในประเด็นยุทธศาสตร�  ๔ ด@าน ได@แก# 
ด@านคุณภาพผู@เรียน ด@านกระบวนการเรียนรู@ ด@านระบบบริหารจัดการและด@านคุณภาพแหล#งเรียนรู@   
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยมีกําหนดการติดตาม
และประเมินโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ในวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือให@การดําเนินงานดังกล#าว
เปCนไปด@วยความเรียบร@อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห#งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห#งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข@าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   และท่ีแก@ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต#งต้ังบุคลากรเปCน
คณะกรรมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ประจําป2การศึกษา  ๒๕๕๙  ดังต#อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปGHา    ผู@อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู@อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู@อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี  รองผู@อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน@าท่ีรองผู@อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน@ากลุ#มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน@ากลุ#มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๘) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน@ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน@ากลุ#มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๐) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน@าท่ีรองผู@อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน@ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓      กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 



๒ 

 ๑๓) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓     กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให@คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให@กิจกรรมดําเนินการ 
เปCนไปด@วยความเรียบร@อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
(ด@านคุณภาพผู@เรียน ด@านกระบวนการเรียนรู@ ด@านระบบบริหารจัดการและด@านคุณภาพ 
แหล#งเรียนรู@)  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  (องค�ประกอบท่ี ๑  การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๒  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ#งเน@นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๓  
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  องค�ประกอบท่ี ๔  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๕  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๗ การจัดทํารายงานประจําป2ท่ีเปCนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
และองค�ประกอบท่ี ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย#างต#อเนื่อง)  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน@าท่ีรองผู@อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน@าท่ีรองผู@อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน@ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๔) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน@ากลุ#มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน@ากลุ#มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน@ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน@ากลุ#มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๙) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๑๐) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๑๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๑๒) นายคมสัน  สอโส   หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๑๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@ศิลปะ   กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๕) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@ภาษาต#างประเทศ กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๑๗) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๑๘) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู ค.ศ. ๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓     กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี นําเสนอข@อมูลการจัดการศึกษา  ด@านคุณภาพผู@เรียน ด@านกระบวนการเรียนรู@  
ด@านระบบบริหารจัดการและด@านคุณภาพแหล#งเรียนรู@  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
(องค�ประกอบท่ี ๑  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๒  การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ#งเน@นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๓  
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  องค�ประกอบท่ี ๔  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ



๓ 

สถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๕  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๖ 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  องค�ประกอบท่ี ๗ การจัดทํารายงาน
ประจําป2ท่ีเปCนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และองค�ประกอบท่ี ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย#าง
ต#อเนื่อง) จัดนิทรรศการ เสนอข@อมูลการดําเนินงาน  จัดตัวแทนให@ข@อมูล และตอบคําถามคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามฯ 

๓. คณะกรรมการจัดเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และกิจกรรมชุมนุมส7งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน  
ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล   ชารี   รองผู@อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน@างานการเรียนการสอน  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๖) นายคมสัน  สอโส   หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@ศิลปะ   กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๙) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@ภาษาต#างประเทศ กรรมการ 
 ๑๐) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูจ@างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูจ@างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๑๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน@ากลุ#มสาระการเรียนรู@สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
              กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูจ@างชั่วคราว    กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรม  นําเสนอข@อมูลการดําเนินงาน  จัดตัวแทนให@ข@อมูล และ
ตอบคําถามคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ 

๔. คณะกรรมการฝ;ายสถานท่ี  กํากับเวที  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร  ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางวิลาสินี   พรรคพิง   ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๔) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๕) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๖) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๙) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวพรทิพย� อุ#นมีศรี   ครูผู@ช#วย กรรมการ 



๔ 

 ๑๑) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู@ช#วย กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู@ช#วย กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๑๔) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๑๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก@ว   ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๒๐) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๒๑) นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
 ๒๒) คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
 ๒๓) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
 ๒๔) นักเรียนชุมนุมถ#ายภาพ    กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู  คศ.๑   กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต#งสถานท่ีห@องโสตทัศนศึกษา  เวที จัดโตPะ เก@าอ้ี  จัดทํานําเสนอสื่อวีดิทัศน�
แนะนําโรงเรียน  พร@อมท้ังจัดระบบแสงสว#าง ระบบเสียง  วัสดุอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  บันทึกภาพกิจกรรม
เผยแพร#บนเว็บไซต�  และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 

๕ คณะกรรมการฝ;ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ     ครู ค.ศ. ๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู ค.ศ. ๒ กรรมการ 
 ๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู ค.ศ. ๑ กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัชนีกร  วงษ�สะอาด  ครู ค.ศ. ๒    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ@าง   กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝSายต#างๆ  จัดลําดับพิธีการในการรับการนิเทศติดตาม คัดเลือกนักเรียน 
กล#าวต@อนรับด@วยภาษาไทย อังกฤษ จีน  และญ่ีปุSน 

๖. คณะกรรมการฝ;ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปGHา    ครู ค.ศ. ๓ กรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา     ครู ค.ศ. ๓ กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง   ครู ค.ศ. ๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๒ กรรมการ 
 ๖) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ   ครู ค.ศ. ๒ กรรมการ 
 ๗) นางสาวพิมพ�ผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๒ กรรมการ 
 ๘) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ. ๑ กรรมการ 



๕ 

 ๙) นางสาวศิวารักษ� ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุ#งทิพย�  เหล#าเทพ.  ครู ค.ศ. ๑ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู ค.ศ. ๑ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพรทิพย� อุ#นมีศรี   ครู ค.ศ. ๑ กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศิรินทร�ทิพย� วงวิลาศ  ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธัญญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ@าง กรรมการ 
 ๑๕) นักเรียนโครงงานอาชีพ    กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู ค.ศ. ๒    กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมอาหาร  อาหารว#าง และน้ําด่ืม ของท่ีระลึกผลงานนักเรียน  แก#คณะกรรมการ
ประเมิน และผู@มีเกียรติท่ีเชิญร#วมกิจกรรมทุกท#าน 

๗. คณะกรรมการฝ;ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน    รองผู@อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา     ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู@ช#วย กรรมการ 
 ๑๐)นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑)นางสาวนันท_นภัส สารพินิจ  ครู ค.ศ.๒ กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝายต#างๆ เบิกจ#ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๘. คณะกรรมการฝ;ายประสานงาน  ประกอบด�วย 

 ๑. นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   ครู ค.ศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร  ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๓. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๔. นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๕. นางสาวธัญญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ@าง      กรรมการ 
 ๖. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู ค.ศ. ๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ. ๓   กรรมการและผู@ช#วยเลขานุการ 



๖ 

มีหน�าท่ี ๑. ประสานงาน รวบรวมและจัดเอกสาร รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา  และโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

  ๒. ประสานงานตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน และผู@ปกครอง  
เพ่ือมาให@ข@อมูลรับการนิเทศติดตาม 

ขอให@คุณครูและบุคลากรท่ีได@รับการแต#งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน@าท่ีท่ีได@รับมอบหมายด@วยเรียบร@อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส#ต#อหน@าท่ี  
อย#างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน@าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให@เกิดผลดี 
แก#ทางราชการสืบไป  ถ@าพบข@อผิดพลาดในการพิมพ�  ปVญหาข@อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข@อสงสัยใน 
การปฏิบัติหน@าท่ีให@แจ@งกลุ#มการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพทราบเพ่ือแก@ไข  และรายงานให@
ผู@อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก@ไขต#อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร   ใจปGHา) 
ผู@อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 

 


