
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๖๓/ ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 
 

เพ่ือให)การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงสร)างการบริหารโรงเรยีน เป,นไปด)วย 
ความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๒๘  
กันยายน  ๒๕๕๙  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบ
อํานาจเก่ียวกับลูกจ)างชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง  จึงแต!งต้ัง
บุคลากรต!อไปนี้คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด)วย 
 ๑) นายบวร  ใจปDEา    ผู)อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ท่ีปรึกษากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ท่ีปรึกษากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ  กรรมการ 
 ๖) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๗) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๙) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกุณฑิกา  ภูสืฤทธิ์  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 ๑๑) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต)  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๑๒) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 

  



๒ 

 ๑๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพฯ 
                กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพฯ 

กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
 ๑๕) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ. ๒  (กลุ!มสาระฯ คอมพิวเตอร�) 

กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

 มีหน)าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให)คําแนะนําปรึกษา  กําหนดนโยบายแนวทาง 
การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด)วยเทคโนโลยี  นํามาสู!การปฏิบัติ  ตลอดจนนิเทศกํากับติดตาม 
ให)ดําเนินไปด)วยความเรียบร)อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค� 

๒. คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประกอบด)วย 

 ๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)คอมพิวเตอร� 
                  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางนิตยาพร  กินบุญ   ครู ค.ศ. ๓  (กลุ!มสาระฯ คอมพิวเตอร�) รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ.๓  (กลุ!มสาระฯ คอมพิวเตอร�)   กรรมการ 
 ๔) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู ค.ศ.๓  (กลุ!มสาระฯ คอมพิวเตอร�)   กรรมการ 
 ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู ค.ศ.๓  (ผู)แทนกลุ!มบริหารงานแผนงานฯ) กรรมการ 
 ๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู ค.ศ.๒  (ผู)แทนกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
                    กรรมการ 
 ๗) ว!าท่ีร)อยตรีพรพิชิต  ทิทา  ครู ค.ศ.๒  (ผู)แทนกลุ!มบริหารงานวิชาการ)  กรรมการ 
 ๘) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู ค.ศ.๑  (ผู)แทนกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน) 
                    กรรมการ 
 ๙) นางสาวน้ําเพชร  แสงสิมมา ครู ค.ศ.๑  (ผู)แทนกลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ)กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครู ค.ศ.๑  (ผู)แทนกลุ!มบริหารท่ัวไป)   กรรมการ 
 ๑๑) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  ครูผู)ช!วย    (ผู)แทนกลุ!มบริหารท่ัวไป)   กรรมการ 
 ๑๒) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ. ๒  (กลุ!มสาระฯ คอมพิวเตอร�) 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูผู)ช!วย  (ผู)แทนกลุ!มบริหารงานแผนงานฯ)  

กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน)าท่ี ประชุมปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  ดําเนินการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด)วยเทคโนโลยีนํามาสู!การปฏิบัติ  อย!างมีประสิทธิภาพ 



๓ 

 ๑) ดําเนินงานด)านเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการรวบรวม วิเคราะห�ข)อมูลอย!างถูกต)อง   
เป,นปPจจุบัน  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให)บริการข)อมูลสารสนเทศ นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช) 
เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู)  ตลอดจนเผยแพร!สารสนเทศให)หน!วยงานท่ีเก่ียวข)องและสาธารณชนทราบ 

 ๒) ดําเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน นําเทคโนโลยีมาใช)ในการดําเนินงาน
และพัฒนาระบบเครือข!ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 

 ๓) ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให)เป,นครูมืออาชีพ  มุ!งสู!ระดับ
มาตรฐานสากล 

 ๔) ดําเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหล!งเรียนรู)ภายในโรงเรียนและสภาพแวดล)อม 
ท่ีส!งเสริมการเรียนรู)สู!มาตรฐานสากลอย!างมีประสิทธิภาพ 

 ๕) งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข)องและได)รับมอบหมาย 

ขอให)บุคคลท่ีได)รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  ต้ังใจ
ปฏิบัติหน)าท่ีท่ีได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ)าพบข)อผิดพลาดในการพิมพ�  ปPญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข)อสงสัยในการปฏิบัติหน)าท่ีให)แจ)ง
ผู)อํานวยการโรงเรียนทราบหาแนวทางการแก)ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป,นต)นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( นายบวร  ใจปDEา ) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


