
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๔๑  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข/าพรรษา  ประจําป2 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ด/วยในวันศุกร�ท่ี  ๒๗  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป7นวันอาสาฬบูชา  ซ่ึงเป7นวันสําคัญ 
วันหนึ่งในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  คือเป7นวันท่ีพระพุทธเจ/าแสดงปฐมเทศนา  แก!ป=จจวีคคีย�ท้ัง  ๕   
ณ  บริเวณป>าอสิปตนมฤคทายวัน  แขวงพาราณสี  พระอัญญาโกฑัญญะได/ดวงตาเห็นธรรมและได/บวชเป7น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา  จึงเป7นวันท่ีมีพระรัตนตรัย  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ� 
เกิดข้ึนในโลกครั้งแรกครบ  ๓  ประการ  และในวันเสาร�ท่ี  ๒๘  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป7นวัน
เข/าพรรษาเป7นวันสําคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง  ท่ีพระสงฆ�เถรวาทจะพักประจําอยู!ท่ีวัดโดยไม!ไปค/างแรมท่ีอ่ืน  
ท่ีเรียกว!า  “จําพรรษา”เว/นแต!มีกิจธุระคือเม่ือเดินทางไปแล/วไม!สามารถจะกลับได/ในเวลาเดียวนั้น  ก็ให/ไปแรม
คืนได/  คราวหนึ่งไปเกิน  ๗  คืน  เรียกว!า  “สัตตาหะ”พิธีเข/าพรรษานี้ถือเป7นข/อปฏิบัติสําหรับพระสงฆ�
โดยตรง  ละเว/นไม!ได/  ไม!ว!ากรณีใดๆ  ก็ตามช!วงจําพรรษาจะอยู!ในช!วงฤดูฝนคือแรม  ๑  คํ่า  เดือนแปด  
เรียกว!า  “ปุริมพรรษา”  จนถึง  ๑๕  คํ่า  เดือนสิบเอ็ด  หรือวันออกพรรษาของทุกป2  โดยวันเข/าพรรษา 
เป7นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีต!อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา  (วันข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือนแปด)  ซ่ึง
พุทธศาสนิกชนชาวไทยท้ังพระมหากษัตริย�และคนท่ัวไปสืบทอดประเพณีปฏิบัติการทําบุญในวันเข/าพรรษา 
มาต้ังแต!สมัยสุโขทัย  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมจึงกําหนดจัดกิจกรรมไปวัดเวียนเทียน  แสดงตนพุทธมามกะ  
สมาทานศีล  ฟ=งธรรม  ถวายเทียนพรรษา  ผ/าอาบน้ําฝนและปฏิบัติธรรม  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ต้ังแต!เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  เพ่ือให/นักเรียนมีความรู/ ความเข/าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน� ท่ีจะได/รับจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  นักเรียนได/เข/าร!วมปฏิบัติกิจกรรม 
ด/วยตนเอง โดยความเลื่อมใสศรัทธาอย!าง แท/จริง และได/มีโอกาสแสดงบทบาท และรับผิดชอบต!อกิจกรรม ท่ี
สําคัญนี้อย!างจริงจังและจริงใจ  ณ วัดพระบาทภูพานคํา และวัดเข่ือนอุบลรัตน� 

เพ่ือให/การดําเนินการดังกล!าวเป7นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑)  
แห!งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม  คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙   
เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง 
จึงขอแต!งต้ังบุคลากรต!อไปนี้เป7นคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข/าพรรษา  
ประจําป2 พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังต!อไปนี้ 
  



 ๒

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปTUา    ผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปXนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ. ๓ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู ค.ศ.๓ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให/กิจกรรมดําเนินการ 

เป7นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 

 ๒.๑คณะกรรมการดําเนินงาน  ณ  วัดเข่ือนอุบลรัตน& 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูท่ีปรึกษาคณะสีชมพูและสีเหลืองทุกคน 
 ๔) นักเรียนคณะสีชมพู  (พวงชมพู) ประกอบด/วยนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๑  ห/อง ๑  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๑  ห/อง ๕  
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒  ห/อง ๑  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒  ห/อง ๖ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๓  ห/อง ๕  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๔  ห/อง ๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๕  ห/อง ๕  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖  ห/อง ๕ 
 ๕) นักเรียนคณะสีเหลือง  (ราชพฤกษ�) ประกอบด/วยนักเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๑  ห/อง ๓  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๑  ห/อง ๔ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒  ห/อง ๒  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๓  ห/อง ๔ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๔  ห/อง ๒  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๔  ห/อง ๔  
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๕  ห/อง ๒  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖  ห/อง ๓ 

  



 ๓

 ๖) นายอรุณ  บุญชู    ครูประจําชั้น  ม.  ๓/๔ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗)  นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น  ม.  ๕/๒ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

 ๒.๒ คณะกรรมดําเนินงาน  ณ  วัดพระบาทภูพานคํา 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูท่ีปรึกษาคณะสีเขียวและสีแดงทุกคน 
 ๔) นักเรียนคณะสีเขียว  (เขียวพวงหยก) ประกอบด/วยนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๑  ห/อง ๒  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒  ห/อง ๔  
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๓  ห/อง ๒  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๓  ห/อง ๓ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๔  ห/อง ๓  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๕  ห/อง ๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๕  ห/อง ๔  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖  ห/อง ๒ 
 ๕) นักเรียนคณะสีแดง  (ประดู!ทอง)  ประกอบด/วยนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๑  ห/อง ๖  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒  ห/อง ๓ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒  ห/อง ๕  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๓  ห/อง ๑  
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๓  ห/อง ๖  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๔  ห/อง ๕ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๕  ห/อง ๓  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖  ห/อง ๑ 
  ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖  ห/อง ๔  
 ๖) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครูประจําชั้น  ม.  ๖/๔ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง  ครูประจําชั้น  ม.  ๕/๓ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝ>ายต!างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ วางแผน ดําเนินการ   
จัดสถานท่ี เป7นพิธีการ  นิมนต�พระสงฆ�ร!วมพิธีการทางศาสนา และนําคุณครู นักเรียนเวียนเทียน ปฏิบัติธรรม  
อ่ืนๆ  ตามท่ีได/รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการตกแต0งรถแห0เทียนเข�าพรรษาและจัดหานางเทียน ประกอบด�วย 

 ๑)  นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๕) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๖) นางพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวณัฐกฤต  วันละคํา   ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๙) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๒) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 



 ๔

 ๑๔) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๕) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก       กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ. ๑ กรรมการและผู/ช!วยเขานุการ 
 ๑๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการและผู/ช!วยเขานุการ 
 ๑๙) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ. ๑ กรรมการและผู/ช!วยเขานุการ 
 ๒๐) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี   ครู คศ. ๑ กรรมการและผู/ช!วยเขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝ>ายต!างๆ  ประชุม  ปรึกษา  วางแผน  ดําเนินการ  ประดับ  
ตกแต!งรถแห!เทียนเข/าพรรษา  และจัดหานางเทียน  อ่ืนๆ  ตามท่ีได/รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการบันทึกภาพ   ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ. ๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ. ๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นายไมตรี  สุ!มมาตร    นักศึกษาฝ[กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๕) นายเวโรจน�  เหลือยวง   นักศึกษาฝ[กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๖) นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา   ครูผู/ช!วย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝ>ายต!างๆ  ะชุม  ปรึกษา  วางแผน  บันทึกภาพกิจกรรม   
พร/อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต�  ให/เป7นไปด/วยความเรียบร/อย  อ่ืนๆ  ตามท่ีได/รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝ5ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ 
                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวณัฐธิดา  เหลาหา   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวเพ็นภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๓) นางกานติมา มุลทากุล   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑        กรรมการ 



 ๕

 ๑๖)  นางสาวชนิดาภา โสหา   ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ  ครู คศ.๒ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝ>ายต!างๆ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๖. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม  ประกอบด�วย 

 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ. ๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู  คศ. ๑      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๔) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู/ช!วย        กรรมการ 
 ๕)  นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู  คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖)  นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี   ครู  คศ. ๑ กรรมการและผู/ช!วยและเลขานุการ 
 ๗)  นางกานติมา  มุลทากุล   ครู  คศ. ๑ กรรมการและผู/ช!วยและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝ>ายต!างๆ  งแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการ

ดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝ>ายบริหารและเผยแพร!ต!อไป 

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�  ป=ญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัยในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/ง
กลุ!มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทาง 
การแก/ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป7นต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปTUา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



 ๖

กําหนดการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข�าพรรษา 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 
 

๑๓.๐๐  น. คณะผู/บริหาร  ครู  นักเรียนและบุคลากรพร/อมเพรียงกัน(บริเวณหน/าโรงเรียนประตู  ๑) 
๑๓.๒๐  น. เคลื่อนขบวนแห!เทียนพรรษา ณ วัดเข่ือนอุบลรัตน�และวัดพระบาทภูพานคํา 
๑๔.๐๐  น.  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ไหว/พระ/อาราธนาศีล/สมาทานศีล/ถวายเทียนพรรษา/ผ/าอาบน้ําฝน/ 
   พร/อมด/วยจตุป=จจัยและเครื่องไทยธรรม 
   พระสงฆ�บรรยายธรรม/นั่งสมาธิตามสมควร/แผ!เมตตา/พระสงฆ�ให/พร/เป7นเสร็จพิธี 

 


