
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๑๘  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี  ๓  ป1การศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 
ด3วยสถาบันทดสอบทางการการศึกษาแห"งชาติ (สทศ.) องค�การมหาชน ได3กําหนดการสอบวัดผล

ทางการศึกษาระดับชาติพร3อมกันท่ัวประเทศ  ในชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี  ๓  กําหนดสอบวันท่ี  ๓-๔  กุมภาพันธ�  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเพ่ือเป?นการยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนนให3เพ่ิมสูงข้ึนใน  ๔  รายวิชา  คือ  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�   โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมจึงจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ให3ความรู3กับนักเรียนในวันท่ี  ๒๕-๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือให3การดําเนินงานไป 
ด3วยความเรียบร3อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข3าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ3างชั่วคราว  ลงวันท่ี  
๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เป?นคณะกรรมการดําเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี  ๓  ป1การศึกษา  ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปMNา    ผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู3อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู3อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู3อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน3ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร หัวหน3ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย 
           กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

  



๒ 

 ๑๒) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร� 
           กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
 ๑๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร� 
           กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
 ๑๔) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ภาษาต"างประเทศ 
           กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให3คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก3ไขปRญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให3ดําเนินไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส   หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ศิลปะ   กรรมการ 
 ๗) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย 
           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝTายท่ีเก่ียวข3อง  ประชุม ปรึกษาหารือ  ออกแบบ การดําเนินงาน 
ให3เป?นไปด3วยความเรียบร3อย  จัดทําคําสั่งและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และอ่ืนๆ   
ตามท่ีได3รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  ประกอบด�วย 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
 ๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
 ๒) นางช"อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ3มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร& 
 ๑) นายพรพิชิต  ทิทา  หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร� ประธานกรรมการ 
 ๒) นางรัตนา  กนกหงษา   ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๓) นางภัทรา  การนา   ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู3ช"วย กรรมการและเลขานุการ 

  



 ๓ 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร& 
 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน� หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๔) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ  ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๕) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ3มสาระการเรียนรู�ภาษาต3างประเทศ 
 ๑) นางมลิวัลย�  ยมโคตร  หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ภาษาต"างประเทศ 
              ประธานกรรมการ 
 ๒) นางยุวดี  รัชพันธ�    ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๓) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ  นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๔) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๕) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครู  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝTายท่ีเก่ียวข3อง  ประชุม ปรึกษาหารือ  ออกแบบ การดําเนินงาน  จัดหา
และจัดเตรียมเอกสารใบความรู3/กิจกรรม  และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู3  ให3เป?นไปด3วยความเรียบร3อย 

๔. คณะกรรมการสรุปและรายงานผล   ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๓) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๕) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน3ากลุ"มสาระการเรียนรู3ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
 ๖) นางภัทรา  การนา   ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางยุวดี  รัชพันธ�    ครู  คศ.๒ กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี  ออกแบบการประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  และรายงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรม 

ขอให3คุณครูและบุคลากรท่ีได3รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน3าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน3าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให3เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ3าพบข3อผิดพลาดในการพิมพ�  ปRญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข3อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน3าท่ีให3แจ3งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก3ไข  และรายงานให3ผู3อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก3ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป?นต3นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือนมกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปMNา) 

ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


