
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๔๙  / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบ ข,อบังคับ 

แนวปฏิบัติงานของกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 
การบริหารงานกิจการนักเรียนเป/นอีกหนึ่งภาระงานท่ีสําคัญ  โรงเรียนมีบทบาทหน,าท่ีจัดระบบดูแล

ช!วยเหลือนักเรียนอย!างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรู,จักผู,เรียนเป/นรายบุคคล มีข,อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผู,เรียนท่ีครบถ,วนและเป/นป8จจุบัน ช!วยให,ครูเข,าใจ เข,าถึงและพัฒนานักเรียน โดยผ!านกระบวนการวางแผน 
และการบริหารจัดการเพ่ือสร,างคุณลักษณะพึงประสงค�ของผู,เรียนให,สอดคล,องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล,อม เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต,องพัฒนา
ผู,เรียนให,มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป/นชาติไทย เกิดการเรียนรู,ระบอบ
ประชาธิปไตยผ!านกระบวนการและกิจกรรมต!างๆ  ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต!อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย� มีจิตสาธารณะใช,ชีวิตอย!างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ,มกัน สามารถเลือก
ดําเนินชีวิต อย!างผู,มีภูมิรู,และมีภูมิธรรม 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมจึงกําหนดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดําเนินงานทบทวนระเบียบ 
ข,อบังคับ แนวปฏิบัติงานของกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  เพ่ือปรับปรุง แก,ไข ระเบียบกฎเกณฑ�ต!างๆ  
ของโรงเรียนท่ีเก่ียวข,องกับการบริหารงานกิจการนักเรียนให,สอดคล,องกับสภาพป8จจุบัน  ในวันท่ี ๒๕-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห,องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เพ่ือให,การจัดกิจกรรมดําเนินไป 
ด,วยความเรียบร,อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารข,าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติบริหารข,าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม จึงแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบ ข,อบังคับ แนวปฏิบัติงานของกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปJKา    ผู,อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู,อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู,อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการ    กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน,ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร หัวหน,ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 



๒ 

 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๐) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู,อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
             กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให,คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให,กิจกรรมดําเนินการ 
เป/นไปด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา   รองผู,อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก    หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๓ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปJKา    หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๑   กรรมการ 
 ๔) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๒   กรรมการ 
 ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๔   กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๕   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๖   กรรมการ 
 ๘) นายสานิตย�  มหาหิงคุ� ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๙) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๓) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๔) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต, ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๖) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๗) นายคมสัน  สอโส ครูผู,ช!วย กรรมการ 
 ๑๘) นายสมร  แก,วประดิษฐ� ตัวแทนผู,ปกครองนักเรียน กรรมการ 
 ๑๙) นายอภิชล  ม!วงนิล ตัวแทนผู,ปกครองนักเรียน กรรมการ 
 ๒๐) นายธรรมราช  สรรสมบัต ิ ตัวแทนผู,ปกครองนักเรียน กรรมการ 
 ๒๑) นายสุรสิทธิ์  ยาตาแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๖/๑ กรรมการ 
 ๒๒) นายอธิคม  แม!นศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๕/๑ กรรมการ 
 ๒๓) นายธวัชชัย  ชอบด!านกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี ๔/๔ กรรมการ 
 ๒๔)  นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนระเบียบ ข,อบังคับ แนวปฏิบัติงานของกลุ!มบริหารงาน
กิจการนักเรียน  เพ่ือปรับปรุง แก,ไข ระเบียบกฎเกณฑ�ต!างๆ ของโรงเรียนท่ีเก่ียวข,องกับการบริหารงานกิจการ
นักเรียนให,สอดคล,องกับสภาพป8จจุบัน  
  



๓ 

๓. คณะกรรมการฝ.ายสถานท่ี เวที  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู,อํานวยการโรงเรียน    ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน,ากลุ!มบริหารท่ัวไป    ประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นางสาวธิดารัตน�วงษ�คําจันทร�  พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๗) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๘) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทร�   ครูพ่ีเลี้ยง        กรรมการ 
 ๙) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๑๑) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก,ว   ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวกานดา เรืองวานิช  ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๑๕) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๖) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา            กรรมการ 
 ๑๗) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ             กรรมการ 
 ๑๘) นายคมสัน  สอโส ครูผู,ช!วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต!งสถานท่ีห,องโสตทัศนศึกษา  จัดทําปQายกิจกรรม จัดโตRะ เก,าอ้ี ให,เพียงพอ
บุคลากรร!วมกิจกรรม จัดระบบแสง เสียง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�และบันทึกภาพกิจกรรม  พร,อมท้ังเผยแพร!
บนเว็บไซต� 

๔. คณะกรรมการฝ.ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๓) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๒ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เป/นพิธีกร กํากับ ควบคุมดูแล ลําดับข้ันตอน ดําเนินกิจกรรม 

๕. คณะกรรมการฝ.ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓) นางสาวกานดา เรืองวานิช  ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 



๔ 

มีหน�าท่ี บริการน้ําด่ืม อาหารว!าง  อาหารกลางวัน  อุปกรณ�บริการต!างๆ ให,เพียงพอตลอดกิจกรรม  

๖. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๗. คณะกรรมการฝ.ายประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต,   ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๖) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเอกสารในการลงทะเบียน รับลงทะเบียนผู,เข,าร!วมการประชุม ประเมินผล สรุปรายงานผล
การดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝUายบริหารต!อไป 

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  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

(นายบวร  ใจปJKา) 
ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


