คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๙๓ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดและวิจัยด.านการคิด
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร!วมกับศูนยวิจัยด.านการคิดและการส!งเสริม
การคิดฝางวิทยายน (CRTF) ได.จัดทํา “โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะการคิดของผู.เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ” เพื่อร!วมพัฒนาและเปAนเครือข!ายความร!วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ด.านการพัฒนาและ ส!งเสริมทักษะการคิดของผู.เรียนและยกระดับทักษะการคิดของผู.เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑
ซึ่งการสร.างโรงเรียนต.นแบบ การพัฒนาทักษะการคิดและการวิจัยด.านการคิด เปAนหนึ่งโครงการย!อยของ
โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะการคิดของผู.เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ ซึ่งได.รับ
ทุนอดหนุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได.คัดเลือกให. “โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม”
เปAนโรงเรียนต.นแบบการพัฒนาทักษะการคิดและวิจัยด.านการคิดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ และกําหนดอบรมปฏิบัติการให.กับครูโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน
๒๕๕๘ ณ ห.องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม เพื่อให.การดําเนินงานไปด.วยความเรียบร.อย และ
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข.าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติบริหารข.าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก.ไขเพิ่มเติม จึงขอแต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการคิดและวิจัยด.านการคิด ดังต!อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปNOา
ผู.อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓) นางไพรจิตร แก.วศิริ
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน.าที่รองผู.อํานวยการ
กรรมการ
๕) นายสถิต แสนลุน
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน.าที่รองผู.อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
๗) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให.คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให.กิจกรรมดําเนินการ
เปAนไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน.าที่รองผู.อํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.ภาษาไทย
กรรมการ
๓) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.คณิตศาสตร กรรมการ
๔) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร กรรมการ
๕) นางภัทราภรณ ลิมปQนิศากร หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษาฯ กรรมการ
๖) นายอุดม พิมพเทศ
หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.สุขศึกษาฯ กรรมการ
๗) นางฐิติวรรณ สารพิมพ หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.ศิลปะ
กรรมการ
๘) นางกอบกุล ใจปNOา
หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.การงานฯ
กรรมการ
๙) นางสาวบัวลอง พรนิคม หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๑๐) นายธัญญา ศรีสูงเนิน ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๑) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๒) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๓)นางสิริณัฏฐ รักษาเคน ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๔) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๕) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๖) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร!วมกับศูนยวิจัยด.านการคิด
และการส!งเสริม การคิดฝางวิทยายน (CRTF) ในการดําเนินการจัดอบรม
๓. คณะกรรมการฝ.ายสถานที่ ประกอบดวย
๑) นายสถิต แสนลุน
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
ครู คศ.๓
๓) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓
๔) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู คศ.๓
๕) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช ครู คศ.๓
๖) นางสาวธิดารัตนวงษคําจันทร พนักงานราชการ
๗) นางสาวศศิกานต ยามสุข พนักงานราชการ
๘) นายเอกชัย ไชยรัตน
พนักงานราชการ
๙) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ.าง
๑๘) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ.าง
๑๑) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก.ว ครูอัตราจ.าง
๑๒) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ.าง
๑๓) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูอัตราจ.าง
๑๔) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ.าง
๑๕) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ ครู คศ.๑
๑๖) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู.ช!วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดประดับตกแต!งสถานที่ห.องโสตทัศนศึกษา จัดระบบแสง เสียง เครื่องคอมพิวเตอร
โปรเจคเตอร โตUะ เก.าอี้ ให.เพียงพอสําหรับบุคลากรที่เข.าร!วมประชุม และบันทึกภาพ กิจกรรม พร.อมทั้ง
เผยแพร!บนเว็บไซต ของโรงเรียน

๓
๔. คณะกรรมการฝ.ายพิธีการ ประกอบดวย
๑) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดลําดับขั้นตอนพิธีเปVด พิธีปVด จัดทําคํากล!าวรายงาน กล!าวเปVดงาน และเปAนพิธีกร
๕. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน ประกอบดวย
๑) นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นางสาวนันทนภัสน สารพินิจ ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
๖. คณะกรรมการฝ.ายปฏิคม ประกอบดวย
๑) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางกอบกุล ใจปNOา
ครู คศ.๓
รองประธานกรรมการ
๓) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔) นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๕) นางสาวพิมพผกา พิมพพุฒ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๗) นางสาวสุวิมล โคกคาน
ครู คศ.๑
กรรมการ
๘) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๙) นางกานติมา มุลทากุน
ครูผู.ช!วย
กรรมการ
๑๐) นางสาวพิชญากร แก.วพิลา
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๑) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๒) นางสาวธัญญาลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๓) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๔) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๑๕) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๖) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู คศ.๓
กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดหา อาหาร อาหารว!างและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก และให.การต.อนรับวิทยากร
ผู.มีเกียรติและผู.เข.ารับการอบรมทุกท!านให.เปAนไปด.วยความเรียบร.อย
๗. คณะกรรมการฝ.ายลงทะเบียน เกียรติบัตร ประเมินผลและรายงานผล ประกอบดวย
๑) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นางสาวปฑิตตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงนักเรียน
กรรมการ
๖) นางสาวนวลปราง อินทนิล นักศึกษาฝXกประสบการณฯ
กรรมการ
๗) นายสุรพงษ แก.วเกษศรี
นักศึกษาฝXกประสบการณฯ
กรรมการ
๘) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ

๔
มีหนาที่ จัดเอกสารในการลงทะเบียน รับลงทะเบียนผู.เข.ารับการอบรม และจัดทําวุฒิบัตรสําหรับ
ผู.ที่ผ!านการอบรม ออกแบบประเมิน ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล
ขอให.ครูและบุคลากรที่ได.รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน.าที่ที่ได.รับมอบหมายด.วยเรียบร.อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน.าที่ อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน.าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให.เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบวร ใจปNOา)
ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

