
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี ๐๙๙ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 
 

ด)วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได)รับการคัดเลือกเข)าร!วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  รุ!นท่ี  ๓
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงได)กําหนดนโยบายให)โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-
Class Standard School) เปDนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีใช)เปDนยุทธศาสตร�ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยกระดับการจัดการศึกษาให)มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท!าสากล ผู)เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียม
กับผู)เรียนนานาประเทศโดยใช)นวัตกรรมหลัก ๒ ประการ ได)แก! การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด)วยระบบคุณภาพ  โดยโรงเรียนจะต)องเข)ารับการประเมิน เพ่ือเปDน
ต)นแบบการบริหารจัดการด)วยระบบคุณภาพ SCQA และรางวัลคุณภาพแห!งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBECQA  เพ่ือให)การดําเนินการดังกล!าวเปDนไปด)วยความเรียบร)อยมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา 
๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  
การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ)างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง  จึงขอ
แต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เปDนคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปZ[า    ผู)อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู)อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู)อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมป̂นิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 



๒ 

 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน)างานประกันคุณภาพการศึกษา 
           กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให)คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตามให)กิจกรรมดําเนินการเปDน
ด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 

 คณะคุณครู  พนักงานราชการ  ลูกจ)างและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม
ทุกคน 

มีหน�าท่ี 
 ๑) ศึกษาทําความเข)าใจในเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล   

World-Class Standard School  ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล  เป?าหมายและตัวช้ีวัดด�านผู�เรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปC ๒๕๖๑   
เกณฑ&รางวัลคุณภาพแหFงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  OBECQA  ปC ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

 ๒) ให)ความร!วมมือ สนับสนุน  ส!งเสริม  การดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
ขับเคลื่อนขอความร!วมมือ 

 ๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได)รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการดําเนินการขับเคล่ือน  ประกอบด�วย 

 ๓.๑) คณะกรรมการดําเนินงาน  หมวดท่ี ๑  การนําองค&กร 

  ๑)  นายบวร  ใจปZ[า     ผู)อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู)อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
  ๓) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู)ช!วย        กรรมการ 
  ๔) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล ครู  คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒) คณะกรรมการดําเนินงาน  หมวดท่ี ๒  กลยุทธ& 

  ๑)  นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒      กรรมการ 
  ๓) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

  



๓ 

 ๓.๓) คณะกรรมการดําเนินงาน  หมวดท่ี ๓  นักเรียนและผู�มีสFวนได�เสีย 

  ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
  ๓) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔) คณะกรรมการดําเนินงาน  หมวดท่ี ๔  การวัด การวิเคราะห&และการจัดการความรู� 

  ๑) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๕) คณะกรรมการดําเนินงาน  หมวดท่ี ๕  บุคลากร 

  ๑)  นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู)ช!วย    กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๖) คณะกรรมการดําเนินงาน  หมวดท่ี ๖  การปฏิบัติการ 

  ๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวกัญย�ชิสา  สามารถ  ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๓) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๗) คณะกรรมการดําเนินงาน  หมวดท่ี ๗  ผลลัพธ& 

  ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
  ๓) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๘) คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค�นคว�าอิสระ (IS) 

  ๑) นายอรณพ   คําแสน    หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ 
                  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
 ๑) ศึกษาทําความเข)าใจ  เกณฑ�รางวัลคุณภาพแห!งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  OBECQA  ปd ๒๕๕๙-๒๕๖๐  วางแผนและเตรียมความพร)อมในการเข)ารับการประเมินรางวัล
คุณภาพแห!งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBECQA 



๔ 

 ๒) ขอความร!วมมือ สนับสนุน  ส!งเสริม  การดําเนินงานจากคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓) ดําเนินการวิเคราะห�เกณฑ�และเขียนรายงานการบริหารจัดการด)วยระบบคุณภาพ 

ตามแนวทาง OBECQA  
 ๔) จัดส!งรายงานไปยังหน!วยงานต)นสังกัด/หน!วยงานท่ีเก่ียวข)อง  

 ๕) นําเสนอรายงานการบริหารจัดการด)วยระบบคุณภาพ ตามแนวทาง OBECQA   
หมวด  ๑-๗  ต!อคณะกรรมการ 

 ๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได)รับมอบหมาย 

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

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เปDนต)นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปZ[า) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


