
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๓๒๕ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  ให!ครูและบุคลากรเข!ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรท่ีส,งเสริมทักษะการคิด 

ด!วยประเด็นปรากฏการณ�” 
 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ร,วมกับศูนย�วิจัยด!านการคิดและการส,งเสริม 
การคิดฝางวิทยายน (CRTF) ได!จัดทํา “โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะการคิดของผู!เรียนเพ่ือยกระดับ 
ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังระบบ” เพ่ือร,วมพัฒนาและเปCนเครือข,ายความร,วมมือท้ังระดับชาติและนานาชาติ
ด!านการพัฒนาและ ส,งเสริมทักษะการคิดของผู!เรียนและยกระดับทักษะการคิดของผู!เรียนในศตวรรษ ท่ี ๒๑ 
ซ่ึงการสร!างโรงเรียนต!นแบบ การพัฒนาทักษะการคิดและการวิจัยด!านการคิด เปCนหนึ่งโครงการย,อยของ
โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะการคิดของผู!เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังระบบ ซ่ึงได!รับ 
ทุนอดหนุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได!คัดเลือกให! “โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม” 
เปCนโรงเรียนต!นแบบการพัฒนาทักษะการคิดและวิจัยด!านการคิดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕  และกําหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาหลักสูตรท่ีส,งเสริมทักษะการคิดด!วยประเด็น
ปรากฏการณ�”  ให!กับครูโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ในวันท่ี ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห!องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เพ่ือให!การดําเนินงานไปด!วยความเรียบร!อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา  ๓๙(๑) แห,งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข!าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา 
๒๗(๑)  แห,งพระราชบัญญัติบริหารข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม 
จึงให!ครูและบุคลากรเข!ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาหลักสูตรท่ีส,งเสริมทักษะการคิดด!วยประเด็น
ปรากฏการณ�”ดังต,อไปนี้ 

๑. นายบวร  ใจปPQา ผู!อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
๒. นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู!อํานวยการโรงเรียน 
๓. นายสถิตย�  แสนลุน รองผู!อํานวยการโรงเรียน 
๔. นางไพร�จิตร  แก!วศิริ รองผู!อํานวยการโรงเรียน 
๕. นายสุรัตน�  หารวาระ   ครู 
๖. นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ครู 
๗. นายยุทธเดชณ�  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู 
๘. นายอมร  สีหาโมก ครู 
๙. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู 
๑๐. นายอรณพ  คําแสน ครู 
๑๑. นางภัทราภรณ�  ลิมปSนิศากร ครู 
๑๒. นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ครู 
๑๓. นางช,อผกา  พิศพล ครู 
๑๔. นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู 
๑๕. นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู 



๒ 

๑๖. นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู 
๑๗. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู 
๑๘. นางสาวเวียงแก!ว  สะอาด ครู 
๑๙. นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู 
๒๐. นางภัทรา การนา      ครู 
๒๑. นางสาวรัตนา กนกวงษา    ครู 
๒๒. นางสาวสุวิมล  โคกคาน ครูผู!ช,วย 
๒๓. นายพรพิชิต  ทิทา ครูผู!ช,วย 
๒๔. นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต! ครู 
๒๕. นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู 
๒๖. นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู 
๒๗. นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู 
๒๘. นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครู 
๒๙. นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครู 
๓๐. นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู 
๓๑. นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู 
๓๒. นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครู 
๓๓) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล   ครูผู!ช,วย 
๓๔. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู 
๓๕. นายอรุณ  บุญชู ครู 
๓๖. นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู 
๓๗. นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู 
๓๘. นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี ครู 
๓๙. นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู 
๔๐. นางกานติมา  มูลกุลทา ครูผู!ช,วย 
๔๑. นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู 
๔๒. นายคมสัน  สอโส ครูผู!ช,วย 
๔๓. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู 
๔๔. นายพงศกร สุวรรณศรี    ครู 
๔๕. นางกอบกุล  ใจปPQา ครู 
๔๖. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู 
๔๗. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู 
๔๘. นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู 
๔๙. นางอุไร  ครองผา ครู 
๕๐. นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู 
๕๑. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู 
๕๒. นายสมาน  ล้ําลอง ครู 
๕๓. นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู 
๕๔. นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครูผู!ช,วย 
๕๕. นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู 
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๕๖. นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู 
๕๗. นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู 
๕๘. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู 
๕๙. นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครู 
๖๐. นางมลิวัลย� แสนแก!ว ครู 
๖๑. นางสาวชนิกานต� คะนนท� ครู 
๖๓. นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ 
๖๔. นางสาวพิชญากร  แก!วพิลา พนักงานราชการ 
๖๕. นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร�  พนักงานราชการ 
๖๖. นายเอกชัย  ไชยรัตน� พนักงานราชการ 
๖๗. นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจ!าง 
๖๘. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ!าง 
๖๙. นางสาวธัญญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ!าง 
๗๐. นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก!ว ครูอัตราจ!าง 
๗๑. นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ!าง 
๗๒. นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ!าง 
๗๓. นางสาวปฑิตตา  ศิริจันทพันธ�   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
๗๔. นายสุรพงษ�  แก!วเกษศรี นักศึกษาฝVกประสบการณ� 
๗๕. นางสาวนวลปราง  อินทนิล นักศึกษาฝVกประสบการณ� 
๗๖. นางสาวสุธากร  ชาญกัน นักศึกษาฝVกประสบการณ� 

ขอให!ครูและบุคลากร ต้ังใจปฏิบัติหน!าท่ีท่ีได!รับมอบหมายด!วยเรียบร!อย  เสียสละ  รับผิดชอบ  
เอาใจใส,ต,อหน!าท่ี อย,างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน!าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  
เพ่ือให!เกิดผลดีแก,ทางราชการสบืไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๗  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร  ใจปPQา) 
ผู!อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


