
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๑ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมศึกษาเรียนรู-นอกสถานศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ – ๓  ป2การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ด-วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดดําเนินการตามโครงการสนับสนุนค"าใช-จ"ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต"ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียน/กิจกรรมศึกษาเรียนรู-นอก
สถานศึกษาโดยเน-นศึกษาสภาพภูมิศาสตร�ประวัติศาสตร�ของชาติและท-องถ่ิน แหล"งเรียนรู-ต"าง ๆ เพ่ือสร-าง
เสริมประสบการณ�ตรงให-กับนักเรียนท่ีเพ่ิมเติมจากการเรียนในห-องเรียนเพ่ือให-นักเรียนมีความรู-และ
ประสบการณ�อย"างกว-างขวาง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๑ – ๓  ป2การศึกษา  ๒๕๖๒  เพ่ือให- 
การดําเนินกิจกรรมเป=นไปด-วยความเรียบร-อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป?าหมายท่ีกําหนด  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  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ 
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐   
เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ-างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-อง 
 จึงขอแต"งต้ังบุคลากรต"อนี้เป=นคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมศึกษาเรียนรู-นอกสถานศึกษานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๑ – ๓  ป2การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปIJา    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) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  หัวหน-างานกิจกรรมพัฒนาผู-เรียน 
                กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 



๒ 

 ๙) นางเพ็ญนภา  สีกุกอง  ครู  คศ.๒     กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

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

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย 

 ช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี  ๑ 

 ๑) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๑ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายบูรพา  เรืองตังญาณ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๒ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๑   กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๒   กรรมการ 
 ๕) นางรัตนา  กนกหงษา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๖) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๗) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๔   กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๕   กรรมการ 
 ๙) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๕   กรรมการ 
 ๑๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๖   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๖   กรรมการ 
 ๑๒ นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๔ กรรมการและเลขานุการ 
 ช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี  ๒ 

 ๑) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๒ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๕ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเมวดี  สุรนันท� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๔) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๕) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต- ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๒   กรรมการ 
 ๖) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๗) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๘) นายคมสัน  สอโส ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๑๑) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี  ๓ 

 ๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๖ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๑ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๑   กรรมการ 



๓ 

 ๔) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒   กรรมการ 
 ๕) นายฉัตรชัย  ปุราโส   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๓   กรรมการ 
 ๖) นางช"อผกา  พิศพล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๔   กรรมการ 
 ๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๔   กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๕   กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๕   กรรมการ 
 ๑๐) ว"าท่ีร-อยตรีพรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๖   กรรมการ 
 ๑๑) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ศึกษาทําความเข-าใจในเอกสารแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค"าใช-จ"าย 
ในการจัดการศึกษาต้ังแต"ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป2งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว"าด-วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

  กิจกรรมทัศนศึกษา โดยเน-นภูมิศาสตร�และประวัติศาสตร�ของชาติและท-องถ่ิน และ/หรือ
ทัศนศึกษา ตามแหล"งเรียนรู-ต"าง ๆ เพ่ือสร-างเสริมประสบการณ�ตรงให-กับนักเรียนท่ีเพ่ิมเติมจากการเรียน 
ในห-องเรียน เพ่ือให-นักเรียนมีความรู-และประสบการณ�อย"างกว-างขวาง โดยกําหนดให-ดําเนินการกิจกรรม
ดังกล"าวอย"างน-อยป2ละ ๑ ครั้ง 

 ๒) ประชุมปรึกษาหารือคุณครูประจําชั้น/นักเรียนในระดับชั้นเพ่ือเลือกแหล"งเรียนรู-เส-นทาง 
การเดินทาง ติดต"อประสานงานแหล"งเรียนรู-ท่ีกําหนด  จัดทําแผนท่ีเส-นทางการเดินทาง และแผนผังแสดง 
ท่ีตั้งของสถานท่ีไปศึกษาแหล"งเรียนรู-  กําหนดการเดินทาง  รายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียนทราบ 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต  ในการเดินทางต-องคํานึงถึงความปลอดภัยเป=นอันดับแรก 

 ๓) ติดต"อประสานงาน  ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกพาหนะเดินทางท่ีอยู"ในสภาพม่ันคงแข็งแรง 
ในการเดินทาง  ต-องเป=นรถยนต�ท่ีได-ดําเนินการโดยถูกต-องตามพระราชบัญญัติการขนส"งทางบก  รวมท้ัง
พนักงานขับรถหรือผู-ควบคุมยานพาหนะต-องมีความรู- ความชํานาญในการขับข่ีรถให-ปลอดภัยและ 
ความชํานาญด-วย  ประสานงานเจ-าหน-าท่ีพัสดุในการดําเนินการจัดจ-างตามระเบียบของราชการ 

 ๔) ในวันเดินทางให-ครูประจําชั้นเป=นผู-ควบคุมดูแลในการเดินทาง โดยมีครู ๑ คนต"อนักเรียน 
ไม"เกิน ๒๕ – ๓๐ คน  ( ถ-ามีนักเรียนหญิง ควรมีครูหญิง ควบคุมไปด-วยตามความเหมาะสม) และ 
ครูผู-ควบคุมดูแลต-องดําเนินการให-นักเรียนอยู"ในระเบียบวินัย เพ่ือให-การเดินทาง เป=นไปด-วยความเรียบร-อย
และปลอดภัย  มีเครื่องสื่อสารเพ่ือการประสานงานทุกระยะ  พร-อมท้ังจัดอุปกรณ�ปฐมพยาบาลเบ้ืองต-น 
ประจํารถเดินทางและดูแลนักเรียนท่ีมีโรคประจําตัวเป=นพิเศษ 
  



๔ 

 ๕) ครูผู-ผู-ควบคุมดูแลในการเดินทาง ต-องกํากับให-พนักงานขับรถปฏิบัติดังนี้ก"อนเดินทาง
ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ�ต"างๆ  ให-อยู"ในสภาพดีและพร-อมใช-งาน  ขณะเดินทางควบคุมยานพาหนะ 
ให-เป=นไปตามลําดับหมายเลขยานพาหนะตามเส-นทางท่ีกําหนดในแผนการเดินทางใช-ความเร็วของรถให-ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว"าด-วยการจราจรอย"างเคร"งครัด  ขับรถด-วยความระมัดระวังไม"ประมาทหรือขับน"าหวาดเสียว 
อันน"าจะเป=นอันตรายต"อบุคคลหรือทรัพย�สิน  ไม"ให-ใช-โทรศัพท�ในขณะขับรถเว-นแต"ใช-อุปกรณ�เสริมสําหรับ 
การสนสนทนาโดยพนักงานขับรถไม"ต-องถือหรือจับโทรศัพท�เคลื่อนท่ี  ไม"ขับรถเสพสุราหรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ 
ต"อจิตและประมาณระหว"างการขับรถ 

 ๖) กรณีมีเหตุฉุกเฉินให-ครูผู-ควบคุมรายงานด-วยวาจาหรือทางเครื่องมือสื่อสารผู-อํานวยการ 
โดยด"วนเพ่ือให-ความช"วยเหลือเป=นไปด-วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และเม่ือเหตุการณ�นั้นผ"านพ-นไป
ให-รายงานเป=นลายลักษณ�อักษรอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว 

 ๗) เม่ือกลับจากการพานักเรียนไปศึกษาแหล"งเรียนรู-นอกสถานท่ีแล-วให-รายงานให-ผู-อํานวยการ
โรงเรียนทราบ  ตามแบบรายงานท่ีกําหนด 

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

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป=นต-นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓ เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปIJา) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


