
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๐๗ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(ทบทวนความรู/)  ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี  ๓  และ  ๖  ป6การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ด/วยสถาบันทดสอบทางการการศึกษาแห"งชาติ (สทศ.) องค�การมหาชน ได/กําหนดการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติในชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี  ๓  พร/อมกันท่ัวประเทศ  กําหนดสอบวันท่ี  ๑-๒  กุมภาพันธ�  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี  ๖  พร/อมกันท่ัวประเทศ  กําหนดสอบวันท่ี  ๒๙  กุมภาพันธ� และวันท่ี  ๑  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โรงเรยีนอุบลรัตน�พิทยาคมจึงจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทบทวน
ความรู/ให/กับนักเรียน เพ่ือให/การดําเนินงานไปด/วยความเรียบร/อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเปAาหมาย 
ท่ีกําหนด  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 ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และ
หนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง จึงขอแต"งต้ังบุคลากรต"อนี้เปIนคณะกรรมการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(ทบทวนความรู/)  ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี  ๓  และ  ๖  ป6การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปJKา    ผู/อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน/ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน/ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย 
           กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 



๒ 

 ๙) นางรัตนา  กนกหงษา   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร� 
           กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร� 
           กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ 

กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ    หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาต"างประเทศ 
           กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางนิตยาพร  กินบุญ   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 
 ๑๔) นางภัทรา   การนา   ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให/คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก  นิเทศกํากับติดตาม 
ตลอดจนพิจารณาแก/ไขปOญหาอุปสรรคต"าง ๆ ประสานงานดําเนินการกับกรรมการฝQายต"างๆ ในส"วนท่ี
เก่ียวข/องในการดําเนินงานให/เปIนไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๓) นางรัตนา  กนกหงษา   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๕) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๖) นายคมสัน  สอโส   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ศิลปะ   กรรมการ 
 ๘) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
 ๙) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๐) คุณครและบุคลากรทุกท"าน        กรรมการ 
 ๑๑) นางนิตยาพร  กินบุญ   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางภัทรา  การนา   ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝQายท่ีเก่ียวข/อง  ประชุม ปรึกษาหารือ  ออกแบบ ดําเนินงาน ให/เปIน 
ไปด/วยความเรียบร/อย  และอ่ืนๆ  ตามท่ีได/รับมอบหมาย 
  



๓ 

๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  ประกอบด�วย 

 กลุ3มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
 ๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน    ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นายปรมินทร�  รู/เจน    ครูผู/ช"วย      กรรมการ 
 ๔) คุณครูกลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทยทุกท"าน      กรรมการ 
 ๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ3มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร& 
 ๑) นางรัตนา  กนกหงษา  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร� ประธานกรรมการ 
 ๒) ว"าท่ี รต.พรพิชิต  ทิทา   ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๓) นางภัทรา  การนา    ครู  ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๔) คุณครูกลุ"มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร�ทุกท"าน      กรรมการ 
 ๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ3มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร& 
 ๑) นางวิลาสินี  พรรคพิง  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ ์  ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๖) คุณครูกลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร�ทุกท"าน      กรรมการ 
 ๗) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู/ช"วย กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ3มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
 ๑) นางกานติมา  มุลทากุล หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร ครู  คศ.๓   กรรมการ 
 ๓) คุณครูกลุ"มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ ทุกท"าน      กรรมการ 
 ๔) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ3มสาระการเรียนรู�ภาษาต3างประเทศ 
 ๑) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาต"างประเทศ 
              ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) คุณครูกลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาต"างประเทศทุกท"าน      กรรมการ 
 ๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 



๔ 

 มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝQายท่ีเก่ียวข/อง  ประชุม ปรึกษาหารือ  ออกแบบ การดําเนินงาน  จัดหา
และจัดทําเอกสารใบความรู//กิจกรรม  และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู/  ให/เปIนไปด/วยความเรียบร/อย 

๔. คณะกรรมการสรุปและรายงานผล   ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๓) นางรัตนา  กนกหงษา   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๕) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๖) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
 ๗) นางนิตยาพร  กินบุญ   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางภัทรา  การนา   ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี  ออกแบบการประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  และรายงานหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 

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�  ปOญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัยในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/ง
กลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก/ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปIนต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


