
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  57  /2558 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เป*าประสงค�  และจัดทําแผนกลยุทธ�  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

ตามท่ีโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ได4กําหนดวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เป*าประสงค�  และแผนกลยุทธ� 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มาแล4ว  เพ่ือให4ทันกับสภาพการณ�ป7จจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงกําหนด 
ให4มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เป*าประสงค�  และจัดทําแผนกลยุทธ� แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ในวันท่ี 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2558  
ณ เข่ือนจุฬาภรณ� อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือให4การดําเนินงานเป>นไปด4วยความเรียบร4อยและ 
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39 (1)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  27(1)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบข4าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม  จึงแต งต้ังบุคคลต อไปนี้เป>นคณะกรรมการฯ 

 

1) คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
1) นายบวร  ใจปIJา ผู4อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2) นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู4อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3) นายสถิต  แสนลุน รองผู4อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
4) นางไพร�จิตร  แก4วศิริ รองผู4อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน4าท่ีรองผู4อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
6) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4ภาษาไทย  กรรมการ 
7) นางบัวลอง  คําบึงกลาง หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4ภาษาต างประทศ กรรมการ 
8) นายอุดม  พิมพ�เทศ หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
9) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4ศิลปะ  กรรมการ 
10) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพฯ กรรมการ 
11) นางวิลาสินี  พรรคพิง เลขานุการกลุ มบริหารวิชาการฯ  กรรมการ 
12) นางรดาวัลย�  น4อยเสนา เลขานุการกลุ มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
13) นางสาวสุวิมล  โคกคาน เลขานุการกลุ มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
14) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ  กรรมการ 
15) นายสมาน  ล่ําลอง เจ4าหน4าท่ีงานแผนงาน  กรรมการ 
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16) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร�  
   หัวหน4างานแผนงานฯ กรรมการและเลขานุการ 
17) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษาฯ 
    กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 
18) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร� 
    กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เป*าประสงค�  และจัดทําแผนกลยุทธ� 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

2) คณะกรรมการประสานงาน  ประกอบด�วย 

1) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร�  
   หัวหน4างานแผนงานฯ ประธานกรรมการ 
2) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษาฯ 
     กรรมการ 
3) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร� 
    กรรมการและเลขานุการ 
4) นายสมาน  ล่ําลอง เจ4าหน4าท่ีงานแผนงาน กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ติดต อประสานงานสถานท่ีจัดประชุม ท่ีพัก อาหาร  จัดเตรียมเอกสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ� 
และดําเนินการประชุมตามกําหนด 

ขอให4ครูและบุคลากรท่ีได4รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน4าท่ีท่ีได4รับมอบหมายด4วยเรียบร4อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน4าท่ี อย างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน4าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให4เกิดผลดีแก ทางราชการ
สืบไป  หากพบป7ญหาข4อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให4แจ4งผู4อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือหาแนวทางแก4ไข
ป7ญหาต อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  27  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  2558 

 
( นายบวร  ใจปIJา ) 

ผู4อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เป*าประสงค�  และจัดทําแผนกลยุทธ�  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
วันท่ี 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ณ เขื่อนจุฬาภรณ� อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
------------------------------------------ 

11  มีนาคม  2558 

 
  06.00 น.  -  เดินทางจากโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม (รถตู4 2 คัน ) 
 09.00 น. -  พิธีเปNด 
    -  ชี้แจงแนวทางการดําเนินการประชุม 
 10.00 น. -  ทบทวนสภาพป7จจุบันของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 12.00 น.  -  รับประทานอาหาร 
 13.00 น  - วิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอกโรงเรียน 
   - ประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 16.30 น.. - ทําภารกิจส วนตัว พักผ อนตามอัธยาศัย 
 18.00 น.  - รับประทานอาหาร 
 19.00 น  - ทบทวนกําหนดวิสัยทัศน�  พันธกิจ  เป*าประสงค� 
 21.00 น  - พักผ อน 
12  มีนาคม  2558 

07.00 น  - รับประทานอาหาร 
08.30 น  - จัดทําร างแผนกลยุทธ� แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
12.00 น  - รับประทานอาหาร 
13.30 น  - เสนอร างแผนกลยุทธ� แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
15.00 น. - สรุป อภิปราย  ปNดการประชุม 
16.00 น. - เดินทางกลับ 

--------------------------------------------- 


