
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๓๐  /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน  ป)การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ด-วยรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ได-บัญญัติสาระสําคัญในหมวด ๕ หน-าท่ี
ของรัฐด-านการศึกษา  โดยมาตรา ๕๔ รัฐต-องดําเนินการให-เด็กทุกคนได-รับการศึกษาเป:นเวลาสิบสองป)ต้ังแต!
ก!อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย!างมีคุณภาพโดยไม!เก็บค!าใช-จ!ายและบัญญัติเก่ียวกับการสนับสนุน
ค!าใช-จ!ายว!า  ในการดําเนินการให-เด็กเล็กได-รับการดูแลและพัฒนาหรือให-ประชาชนได-รับการศึกษารัฐต-อง
ดําเนินการให-ผู-ขาดแคลนทุนทรัพย�ได-รับการสนับสนุนค!าใช-จ!ายในการศึกษาตามความถนัดของตนต้ังแต!ก!อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย!างมีคุณภาพโดยไม!เก็บค!าใช-จ!าย  โดยจัดงบประมาณค!าใช-จ!ายตาม
โครงการสนับสนุนค!าใช-จ!ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต!ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป:น 
ค!าจัดการเรียนการสอน  ค!าหนังสือเรียน  ค!าอุปกรณ�การเรียน  ค!าเครื่องแบบนักเรียน  และค!ากิจกรรมพัฒนา
ผู-เรียน  และกําหนดให-โรงเรียนจัดซ้ือหนังสือเรียนแจกให-นักเรียนทุกคน  โดยจัดสรรงบประมาณเป:นค!า
หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๑  จํานวน  ๗๑๖  บาท/คน/ป) ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๒  จํานวน  ๘๗๗  บาท/
คน/ป)  ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๓  จํานวน  ๙๔๙  บาท/คน/ป) ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๔  จํานวน  ๑,๒๕๗  บาท/คน/
ป) ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๕  จํานวน  ๑,๒๖๓  บาท/คน/ป)  ชัน้มัธยมศึกษาป)ท่ี ๖  จํานวน  ๑,๑๐๙  บาท/คน/ป)  
และกําหนดแนวทางการคัดเลือกหนังสือเรียน โดยให-ครูผู-สอนเป:นผู-พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผล 
เชิงคุณค!าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการผ!านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ภาคี ๔ ฝFาย (ผู-แทนครู ผู-แทนผู-ปกครอง ผู-แทนชุมชน และผู-แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน โดยหนังสือเรียนและแบบฝIกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือท่ีสอดคล-องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษามีเนื้อหาสาระยากง!ายเหมาะสมกับผู-เรียน  
ให-เลือกจากบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู-สําหรับเลือกใช-ในสถานศึกษาป)การศึกษา ๒๕๖๒ จากเว็บไซต�
ฐานข-อมูลบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู-สําหรับเลือกใช-ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( http://academic.obec.go.th/textbook.web/ ) หรือเว็บไซต�ของสํานักวิชาการ 
และมาตรฐานการศึกษา หรือเว็บไซต�สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(http://academic.obec.go.th หรือ http://www.obec.go.th)  และหลักการจัดซ้ือหนังสือ เพ่ือให- 
การดําเนินงานเป:นไปแนวทางท่ีกําหนดข-างต-น ด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  
แห!งพระราชบัญญัติข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม   



 ๒

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐   
เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ-างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-อง  
จึงขอแต!งต้ังบุคลากรต!อไปนี้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน  ป)การศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจป̂_า    ผู-อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู-อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน-ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน-ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปaนิศากร หัวหน-ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน-ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู ค.ศ.๒      กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
 ๙) นางนิตยาพร  กินบุญ  หัวหน-างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู- 

กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางภัทรา  การนา   หัวหน-างานนิเทศและติดตามการเรียนการสอน 

กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให-คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตามดูแล 
ตลอดจนพิจารณาแก-ไขปcญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให-ดําเนินไปด-วยความเรียบร-อยและ 
มีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน  ประกอบด�วย 

 กลุ,มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
 ๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ     ครู ค.ศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ�    ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน     ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางช!อผกา  พิศพล     ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา    ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�     ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๗) นายปรมินทร�  รู-เจน     ครูผู-ช!วย        กรรมการ 
 ๘) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล   ครูผู-ช!วย     กรรมการและเลขานุการ 



 ๓

กลุ,มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร& 
 ๙) นางสาวรัตนา  กนกวงษา ครู ค.ศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๑๐) ว!าท่ีร-อยตรีพรพิชิต  ทิทา ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 
 ๑๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๑๒) นายบูรพา  เรืองตังญาณ ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๑๓) นางภัทรา  การนา  ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครู ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ,มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร&และคอมพิวเตอร& 

 วิทยาศาสตร& 
 ๑๖)นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู ค.ศ.๒  ประธานกรรมการ 
 ๑๗)นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต- ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 
 ๑๘)นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 
 ๑๙)นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 
 ๒๐)นางนิตยาพร  กินบุญ ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 
 ๒๑)นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 
 ๒๒)นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 
 ๒๓)นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 
 ๒๔)นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง ครูผู-ช!วย    กรรมการ 
 ๒๕)นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์ ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 คอมพิวเตอร& 
 ๒๗)นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ.๓  ประธานกรรมการ 
 ๒๘) นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 
 ๒๙) นายสมาน  ล้ําลอง ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ,มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๓๑)นางกานติมา  มุลทากุล ครู ค.ศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๓๒)นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 
 ๓๓)นางภัทราภรณ�  ลิมปaนิศากร ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 
 ๓๔)นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 
 ๓๕)นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 



 ๔

 ๓๖)นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 
 ๓๗)นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 
 ๓๘)นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 
 ๓๙)นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู-ช!วย    กรรมการ 
 ๔๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ-าง    กรรมการ 
 ๔๑)นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ,มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๔๒)นายคมสัน  สอโส  ครู ค.ศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๔๓)นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ,มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
 ๔๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู ค.ศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๔๕) นายฉัตรชัย  ปุระโส ครูอัตราจ-าง    กรรมการ 
 ๔๖) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ-าง กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ,มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๔๗) นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครู ค.ศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๔๘) นางกอบกุล  ใจป̂_า ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๔๙) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๕๐) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู ค.ศ.๒   กรรมการ 
 ๕๑) นางอุไร  ครองผา ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๕๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๕๓) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
 ๕๔) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง ครูผู-ช!วย กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ,มสาระการเรียนรู�ภาษาต,างประเทศ 
 ๕๕) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ ครู ค.ศ.๒  กรรมการ 
 ๕๖) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู ค.ศ.๓  กรรมการ 
 ๕๗) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครู ค.ศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๕๘) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๕๙) นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๖๐) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 
 ๖๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๖๒)นางสาวศรัณยา ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ-าง   กรรมการ 
 ๖๓) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 



 ๕

มีหน�าท่ี  จัดประชุมครูในกลุ!มสาระการเรียนรู- เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนเฉพาะในรายวิชา
พ้ืนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๑ – ๖  ตามเหตุผลเชิงคุณค!าทางวิชาการพิจารณาคัดเลือก 
จากหนังสือท่ีสอดคล-องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาสาระ 
ยากง!ายเหมาะสมกับผู-เรียน ให-เลือกจากบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู-สําหรับเลือกใช-ในสถานศึกษา  
ป)การศึกษา ๒๕๖๒  จากเว็บไซต�ฐานข-อมูลบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู-สําหรับเลือกใช-ในสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  http://academic.obec.go.th/textbook/web/  
หรือ เว็บไซต�ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาhttp://academic.obec.go.th  เลือกหนังสือท่ีมีผู-ขาย 
ไม!ต่ํากว!า ๓ ราย โดยดําเนินการให-แล-วเสร็จ และนําส!งภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

๓. คณะกรรมการดําเนินการสรปุรวบรมข�อมูลหนังสือเรียน  ประกอบด�วย 
 ๑ นายอรณพ  คําแสน    หัวหน-ากลุ!มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒ นางภัทรา  การนา  ครู ค.ศ.๑   กรรมการ 
 ๓ นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู ค.ศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  รวบรวมรายชื่อหนังสือ จากทุกกลุ!มสาระการเรียนรู-และสรุปรวบรวม นําเข-าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน สรุปรวบรวมรายชื่อหนังสือท่ีผ!าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน รายงานให-ผู-บริหารทราบ และ
จัดทําต-นฉบับรายชื่อหนังสือท้ังหมด ส!งงานธุรการโรงเรียน เพ่ือนําเข-าวาระประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝFาย ให-ความเห็นชอบ ตามวัน เวลา ท่ีโรงเรียนกําหนด  

ขอให-คุณครูและบุคลากรท่ีได-รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน-าท่ีท่ีได-รับมอบหมายด-วยเรียบร-อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน-าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน-าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให-เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ-าพบข-อผิดพลาดในการพิมพ�  ปcญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข-อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน-าท่ีให-แจ-งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก-ไข  และรายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก-ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป:นต-นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร ใจป̂_า) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


