คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๘๔ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต"งตั้งคณะครูผู(ควบคุมดูแลนักเรียน วิทยากรและผู(สังเกตการณ
กิจกรรมค"ายสังคมศึกษาเพื่อการเรียนรู(นอกห(องเรียน
ด(วยกลุ"มสาระการเรียนรู(สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กําหนดจัดกิจกรรมค"ายสังคมศึกษา
เพื่อการเรียนรู(นอกห(องเรียน ในวันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สวนนุงนุช ตลาดน้ําสี่ภาค
จังหวัดชลบุรีและแหล"งเรียนรู(อุทยานประวัติศาสตรโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให(การดําเนินงาน
เป9นไปด(วยความเรียบร(อย อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก(ไขเพิ่มเติม จึงขอแต"งตั้งบุคคลต"อไปนี้ เป9นคณะครูผู(ควบคุมดูแลนักเรียน วิทยากรและผู(สังเกตการณ
กิจกรรมค"ายสังคมศึกษาเพื่อการเรียนรู(นอกห(องเรียน
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปBCา
ผู(อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู(อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิตย แสนลุน
รองผู(อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู(อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน(าที่รองผู(อํานวยการ
กรรมการ
๖) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน(าที่รองผู(อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๗) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน(ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๘) นายอมร สีหาโมก
หัวหน(ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๙) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน(ากลุ"มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑๐) นายอรณพ คําแสน
หัวหน(ากลุ"มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๑) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร หัวหน(ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
หัวหน(ากลุ"มสาระการเรียนรู(สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการและผู(ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให(คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให(การดําเนินเป9นไปด(วย
ความเรียบร(อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการครูผูควบคุมดูแลนักเรียน วิทยากรและผูสังเกตการณ& ประกอบดวย
ครูผูควบคุมดูแลนักเรียน
๑) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ. ๑
ประธานกรรมการ
๒) นางกานติมา มุลทากุล
ครูผู(ช"วย
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ(าง
กรรมการ
๔) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู คศ. ๑
กรรมการและเลขานุการ
วิทยากร
๕) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ. ๓
กรรมการ
ผูสังเกตการณ&
๗) นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝNกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๘) นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝNกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๙) นายฤททธิพร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝNกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
มีหนาที่ ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน การดําเนินงานกิจกรรมค"ายสังคมศึกษาเพื่อการเรียนรู(
นอกห(องเรียน ให(เป9นไปด(วยความเรียบร(อยตามวัตถุประสงค
๓. คณะกรรมการฝ1ายการเงิน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นางอุไร ครองผา
นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร
นายอรุณ บุญชู
นางสาวชนิดาภา โสหา
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
นางมลิวลั ย ยมโคตร
นายพรพิชิต ทิทา
นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ. ๓
คศ. ๓
คศ. ๓
คศ. ๓
คศ. ๓
คศ. ๒
คศ. ๑
คศ. ๑
คศ. ๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ติดต"อ ประสานงาน จัดจ(างรถที่ใช(ในการเดินทาง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน
กรมการขนส"งทางบก เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. คณะกรรมการฝ1ายจัดทําเกียรติบัตร บันทึกภาพ ประเมินผล ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)

นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางกานติมา มุลทากุล
นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง

ครู คศ. ๑
ครูผู(ช"วย
ครูอัตราจ(าง
ครู คศ. ๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู(ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดทําเกียรติบัตร บันทึกภาพ ประเมินผลและสรุปรายงานผลเสนอโรงเรียนต"อไป

๓
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"ทางราชการ
สืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
( นายบวร ใจปBCา )
ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

