
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๘๑ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานศิลปะประดิษฐ� 

 

ด,วยกลุ มสาระการเรียนรู,การงานอาชีพและเทคโนโลยี กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานศิลปะ
ประดิษฐ� ให,กับคณะคุณครู นักเรียน โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ในวันท่ี ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘   
ณ  ห,องโสตทัศน  เพ่ือให,การดําเนินงานไปด,วยความเรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม  
มาตรา  ๓๙(๑) แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข,าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗
(๑)  แห งพระราชบัญญัติบริหารข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม  
จึงขอแต งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินโครงการโรงเรียนต,นแบบ กฟผ.: แหล งเรียนรู,เพ่ือโลก
ยั่งยืน  ประจําปD ๒๕๕๘  ดังต อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปEFา    ผู,อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู,อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางไพร�จิตร  แก,วศิริ   รองผู,อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการ  กรรมการ 
 ๕) นายสถิต  แสนลุน   รองผู,อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางกอบกุล  ใจปEFา   หัวหน,ากลุ มสารการเรียนรู,การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
             กรรมการและผู,ช วยเลขานุการ 
 ๘) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู  คศ.๒   กรรมการและผู,ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให,คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให,กิจกรรมดําเนินการ 
เปIนไปด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปEFา   ครู  คศ.๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๕) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวท ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๗) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๘) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑     กรรมการ 



๒ 

 ๑๑) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครูผู,ช วย     กรรมการ 
 ๑๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวพิชญากร  แก,วพิลา พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธิดารัตน� วงศ�คําจันทร� พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ,าง     กรรมการ 
 ๑๘) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ,าง     กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ,าง     กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ,าง     กรรมการ 
 ๒๑) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก,ว  ครูอัตราจ,าง     กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ,าง     กรรมการ 
 ๒๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู  คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ๑) ติดต อ ประสานงาน ออกหนังสือเชิญวิทยากรเพ่ือให,การอบรม 
  ๒) จัดสถานท่ี เครื่องเสียง สื่ออุปกรณ�  บันทึกภาพ  ท่ีห,องโสตทัศนศึกษา 
  ๓) จัดหาวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช,สําหรับการฝOกปฏิบัติ 
  ๔) จัดเตรียม อาหารว าง น้ําด่ืม อาหารกลางวัน พร,อมภาชนะ และอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

๓. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  ประกอบด�วย 
 ๑) นางอุไร   ครองผา   ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู  คศ.๒    กรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ  ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 
๔. คณะกรรมการฝ.ายเกียรติบัตร  ประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 
 ๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย�เทวัญ ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๓) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๔) นางเพ็ญนภา  สีสุกกอง  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๕) นางสาวพิชญากร  แก,วพิลา พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี จัดทําเกียรติบัตร  ออกแบบประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล 

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 ทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร  ใจปEFา) 
ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


