
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๑๐  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการโมบายไซน�แคมป+  (Mobile  Science  Camp)  

วิทยาศาสตร�สัญจรเพ่ือการเรียนรู?วิทยาศาสตร�และพัฒนาชุมชนอย!างยั่งยืนร!วมกับสาขาเคมี   
คณะวิศวกรรมศาสตร�  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก!น 

 

ด?วยสาขาเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร�  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก!น
กําหนดจัดกิจกรรมโครงการโมบายไซน�แคมป+  (Mobile  Science  Camp)  วิทยาศาสตร�สัญจรเพ่ือการ
เรียนรู?วิทยาศาสตร�และพัฒนาชุมชนอย!างยั่งยืน  ให?กับคุณครู  นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ในวันท่ี  
๓๐ เดือนพฤษภาคม – ๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือเพ่ิมความรู?ด?านการทําปฏิบัติการทางด?านวิทยาศาสตร�แก!นักเรียนและคุณครู  เพ่ือให?การดําเนินกิจกรรม
เปMนไปด?วยความเรียบร?อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค�  เปOาหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา 
๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!ง
พระราชบัญญัติข?าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก?ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
พนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ
เก่ียวกับลูกจ?างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข?อง  จึงขอแต!งต้ังบุคลากร
ต!อนี้เปMนคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการโมบายไซน�แคมป+  (Mobile  Science  Camp)  
วิทยาศาสตร�สัญจรเพ่ือการเรียนรู?วิทยาศาสตร�และพัฒนาชุมชนอย!างยั่งยืนร!วมกับสาขาเคมี   
คณะวิศวกรรมศาสตร�  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก!น 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปWXา    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) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน?ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน?ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมป+นิศากร หัวหน?ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน?ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน?ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 



 ๒

 ๑๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  หัวหน?างานกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน 
                กรรมการและผู?ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน?ากลุ!มงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
                กรรมการและผู?ช!วยเลขานุการ 
 ๑๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน?ากลุ!มสาระการเรียนรู?วิทยาศาสตร� 
                กรรมการและผู?ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให?คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให?ดําเนินไปด?วยความเรียบร?อยบรรลุวัตถุประสงค� 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ   ประกอบด�วย 

 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน?ากลุ!มสาระการเรียนรู?วิทยาศาสตร� 
                  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๓) นางอรทัย วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต?   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๗) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ?าง       กรรมการ 
 ๑๑) นายไมตรี  สุ!มมาตร    นักศึกษาฝ^กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๒) นายเวโรจน�  เหลืองยวง   นักศึกษาฝ^กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๓) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝ^กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๔) นายพีระพล  บุตรอินทร�   นักศึกษาฝ^กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๕) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ   นักศึกษาฝ^กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู?ช!วย     กรรมการและผู?ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงาน อํานวยความสะดวก  สถานท่ีในการจัดกิจกรรมค!าย  ประสานกับงานอาคาร
สถานท่ีจัดท่ีพักนอน  ห?องน้ํา-ห?องส?วม  ให?กับนักศึกษา  ร!วมกิจกรรมค!าย  สังเกตการณ�จัดการค!าย 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�การเรียนรู? 
  



 ๓

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�  ปaญหาข?อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข?อสงสัยในการปฏิบัติหน?าท่ีให?แจ?ง
กลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก?ไข  และรายงานให?ผู?อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก?ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เปMนต?นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปWXา) 

ผู?อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 
 


