
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๔๒  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“การดูดาวเบ้ืองต.น”  ป0การศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 
ด.วยกลุ!มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร�  กําหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูดาวเบ้ืองต.น” 

ข้ึนในวันท่ี  ๑๓ – ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม เพ่ือให.นักเรียนความเข.าใจใน 
เรื่องทิศทางการเคลื่อนท่ีของทรงกลมท.องฟ<าและแผนท่ีดาว ดูกลุ!มดาวสว!าง สังเกตการณ�ดาวเคราะห� และ
เทหวัตถุท.องฟ<า สังเกตปรากฏการณ�ฝนดาวตก เจมินิดส�  เพ่ือให.การดําเนินงานไปด.วยความเรียบร.อย และ 
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก.ไข
เพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ 
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ.างชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสือ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เปKนคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การดูดาวเบ้ืองต.น”  ป0การศึกษา  ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปLMา    ผู.อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู.อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู.อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน.ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร หัวหน.ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายเชฐกร ประชาโรจน�  หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร� 
           กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 



๒ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให.คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก.ไขปSญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให.ดําเนินไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 
 ๑) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน.ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน� หัวหน.ากลุ!มสาระฯ วิทยาศาสตร�  รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต.  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๓          กรรมการ 
 ๑๒)นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร�รุ!นเยาว�          กรรมการ 
 ๑๓) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู  คศ.๓ กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 
 ๑๕) นางสาวศิรินทิพย�  วงศ�วิลาศ  ครูอัตราจ.าง กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงาน  ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูดาวเบ้ืองต.น”  
ให.เปKนไปด.วยความเรียบร.อย 

๓. คณะกรรมการฝ.ายจัดเตรียมอุปกรณ&และเอกสาร ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ    ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร� 
                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางอรทัย   วงศ�สถิตย�   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๖) นางสาวศิรินทิพย�  วงศ�วิลาศ  ครูอัตราจ.าง กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ�การฝUกอบรม และคู!มือเอกสารต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข.อง 

๔. คณะกรรมการฝ.ายสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน.ากลุ!มบริหารท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต.   ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๓) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๔) นายพงศกร สุวรรณศรี   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครู  คศ.๑       กรรมการ 



 ๓ 

 ๗) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ.าง       กรรมการ 
 ๘) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ.าง       กรรมการ 
 ๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ.าง       กรรมการ 
 ๑๐) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก.ว   ครูอัตราจ.าง       กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ.าง       กรรมการ 
 ๑๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๓          กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงาน  จัดประดับตกแต!งสถานท่ีหอประชุม จัดระบบแสง เสียง  เครื่องคอมพิวเตอร� 
โปรเจคเตอร� โตVะ เก.าอ้ี ให.เพียงพอสําหรับบุคลากรท่ีเข.าร!วมกิจกรรม  จัดห.องพักและห.องอาบน้ํา  สําหรับ
นักเรียนพักค.างคืน  และบันทึกภาพ  กิจกรรม พร.อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต� ของโรงเรียน 

๕. คณะกรรมการฝ.ายปฏิคมและอาหาร  ประกอบด�วย 

 ๑) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู  คศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางสาวพิมพ�ผกา พิมพ�พุฒ  ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๔) นางเนตรนภา   คลังกลาง   ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๓          กรรมการ 
 ๗) นางอรทัย   วงศ�สถิตย�   ครู  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ.าง กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประสานงาน  จัดหา อาหาร อาหารว!างและเครื่องด่ืม ของท่ีระลึก และให.การต.อนรับ

วิทยากร ผู.มีเกียรติและผู.เข.ารับการอบรมทุกท!านให.เปKนไปด.วยความเรียบร.อย 

๖. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมกา  
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ บุญชู      ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๗) นางพัชนียา  ไชยรัตน�     ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๘) นายพรพิชิต  ทิทา     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๙) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๐) นางกานติมา  มูลทากุล    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวนันทนภัส  สารพินิจ   ครู คศ.๒ กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 



๔ 

๗. คณะกรรมการฝ.ายลงทะเบียน  เกียรติบัตร  ประเมินผลและรายงานผล ประกอบด�วย 
 ๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู คศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอรวรรณ พลทัสสะ   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี ๕/๓          กรรมการ 
 ๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู  คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ.าง กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประสานงาน  จัดเอกสารในการลงทะเบียน รับลงทะเบียนผู.เข.ารับการอบรม และจัดทํา

วุฒิบัตรสําหรับผู.ท่ีผ!านการอบรม  ออกแบบประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล 

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�  ปSญหาข.อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข.อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน.าท่ีให.แจ.งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก.ไข  และรายงานให.ผู.อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก.ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เปKนต.นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปLMา) 

ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 
 

 
  



 ๕ 

ตารางกิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูดาวเบ้ืองต�น” 
๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐   ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 

วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรยีนอุบลรัตน�พิทยาคม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปYด 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  กิจกรรมกลุ!มสัมพันธ� 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  ช้ีแจงวัตถุประสงค� กฎ ข.อปฏิบัติในการอยู!ค!าย 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารว!าง 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  ทดสอบก!อนเรียน 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  การสังเกตการณ�ทางดาราศาสตร�/ดวงอาทิตย�/นาฬิกาแดด 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การดูดาวเบ้ืองต.น 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารและพักผ!อนตามอัธยาศัย 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  กิจกรรมกลุ!มสัมพันธ� 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  ฐานกิจกรรม ดาราศาสตร� 
      - ฐานท่ี ๑   แผนท่ีดาว  - ฐานท่ี ๒   กล.องโทรทรรศน� 
      - ฐานท่ี ๓   กลุ!มดาว - ฐานท่ี ๔   ระบบสุรยิะ  
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  สรุปกิจกรรมฐาน ดาราศาสตร� 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  เข.าท่ีพักและภารกิจส!วนตัว พักผ!อนตามอัธยาศัย 
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.  กิจกรรมกลุ!มสัมพันธ� (เตรียมการแสดง) 
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.  กิจกรรมกลุ!มสัมพันธ� (การแสดง) 
๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.  กิจกรรมเปYดท.องฟ<าหาดวงดาว 
๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.  กิจกรรมการสังเกตกลุ!มดาวบนท.องฟ<าจริง 
      -  ดาวเคราะห� 
      -  กลุ!มดาวบนท.องฟ<า 
      -  การสังเกตฝนดาวตก 
๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.  สรุปกิจกรรมเปYดท.องฟ<าหาดวงดาว /อาหารว!าง  
๒๓.๐๐ – ๐๔.๐๐ น.  นอน 

วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
๐๔.๐๐ – ๐๔.๓๐ น.  ตื่นนอน / กิจกรรมส!วนตัว 
๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น.  สังเกตกลุ!มดาวบนท.องฟ<า  
      -  ดาวเคราะห� 
      -  กลุ!มดาวบนท.องฟ<า 
      -  การสังเกตฝนดาวตก 
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.  ทดสอบหลังกิจกรรม / สรปุกิจกรรม / มอบเกียรติบัตร 
 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


