คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๖๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน (กิจกรรมชุมนุม)
ป/การศึกษา ๒๕๖๐
การศึกษาในป4จจุบันให*ความสําคัญกับการพัฒนาผู*เรียน โดยยึดผู*เรียนเป8นสําคัญมากขึ้น
มุงหวังให*ผู*เรียนมีพัฒนาการแบบองครวม กลาวคือ ให*เป8นคนดี คนเกง คนมีความสุข หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู*เรียนที่มุงให*ผู*เรียนได*
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบด*านเพื่อความเป8นมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติป4ญญา
อารมณ และสังคม เสริมสร*างให*เป8นผู*มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝ4งและสร*างจิตสํานึก
ของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได* และอยูรวมกับผู*อื่นอยางมีความสุข กิจกรรม
พัฒนาผู*เรียนมุงพัฒนาผู*เรียนให*ใช*องคความรู* ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู* ๘ กลุมสาระการเรียนรู*
และประสบการณของผู*เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อชวยให*ผู*เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ อันได*แก
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก*ป4ญหา ความสามารถ
ในการใช*ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช*เทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลให*การพัฒนาผู*เรียนให*มคี ุณลักษณะ
อันพึงประสงค มีทักษะการทํางานและอยูรวมกับผู*อื่นในสังคมได*อยางมีความสุขในฐานะเป8นพลเมืองไทย
และพลโลก อันได*แก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝDเรียนรู* อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ในการทํางาน รักความเป8นไทยและมีจิตสาธารณะ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอันได*แกมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดล*อม มีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผู*อื่นได* และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสร*างสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
มีความรู*และทักษะที่จําเป8นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู*ด*วยตนเอง รักการเรียนรู* และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด*านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คือ
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
กตัญGูตอพอแม ผู*ปกครอง ครูบาอาจารย ใฝDหาความรู* หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางอ*อม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผู*อื่น เผื่อแผและแบงป4น
เข*าใจเรียนรู*การเป8นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป8นประมุขที่ถูกต*อง มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย ผู*น*อยรู*จักการเคารพผู*ใหญมีสติรู*ตัว รู*คิด รู*ทํา รู*ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ*าอยูหัว รู*จักดํารงตนอยูโดยใช*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ*าอยูหัว รู*จักอดออมไว*ใช*เมื่อยามจําเป8น มีไว*พอกินพอใช* ถ*าเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และพร*อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร*อม เมื่อมีภูมิคุ*มกันที่ดี มีความเข*มแข็งทั้งรางกาย

๒
และจิตใจ ไมยอมแพ*ตออํานาจฝDายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
กิจกรรมนักเรียน เป8นกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป8นผู*นํา ผู*ตามที่ดี
ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรู*จักแก*ป4ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล
การชวยเหลือแบงป4นเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดให*สอดคล*องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู*เรียน ให*ได*ปฏิบัติด*วยตนเองในทุกขั้นตอน ได*แก การศึกษาวิเคราะห วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน*นการทํางานรวมกันเป8นกลุมตามความเหมาะสม
และสอดคล*องกับวุฒิภาวะของผู*เรียนและบริบทของโรงเรียน เพื่อให*การดําเนินกิจกรรมเป8นไปด*วยความ
เรียบร*อย บรรลุตามเปKาหมายที่กําหนด อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แก*ไขเพิ่มเติม) และมาตรา ๒๗(๑) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แก*ไขเพิ่มเติม)
จึงขอแตงตั้งบุคลากรแนบท*ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน*าที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน (กิจกรรมชุมนุม)
ป/การศึกษา ๒๕๖๐
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปQRา
ผู*อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน*าที่รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน*ากลุมบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน*ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน*ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปTนิศากร หัวหน*ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน*าที่รองผู*อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน หัวหน*ากลุมบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู*ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให*คําแนะนําปรึกษา นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน
ให*ดําเนินไปด*วยความเรียบร*อยบรรลุวัตถุประสงค
๒. คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน*าที่รองผู*อํานวยการโรงเรียน ประธาน กรรมการ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมบาสเกตบอล
๒) นายอรณพ คําแสน
หัวหน*ากลุมบริหารงานวิชาการ
รองประธานกรรมการ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมสหกรณสอนงาน
๓) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม TO BE NUMBER ONE
๔) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมฝ^กหัด คัด อาน เขียน
๕) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมสวัสดีความสุข

๓
๖) นายนุกูล ศรีโอษฐ
๗) นางอรทัย วงศสถิตย
๘) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก*ว
๙) นางชอผกา พิศพล
๑๐) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๑๑) นางกานติมา มุลทากุล
๑๒) นางสาวกันยชิสา สามารถ
๑๓) นางสิริกาญจน ผาโคตร
๑๔) นายพรพิชิต ทิทา
๑๕) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
๑๖) นางสาวกานดา เรืองวานิช
๑๗) นายพงศกร สุวรรณศรี
๑๘) นางรัตนา กนกหงษา
๑๙) นางสาวเวียงแก*ว สะอาด
๒๐) นางเนตรนภา คลังกลาง
๒๑) นายอรุณ บุญชู
๒๒) นางสาวชนิดาภา โสหา
๒๓) นางมลิวัลย ยมโคตร
๒๔) นางสาวชนิกานต คะนนท
๒๕) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๒๖) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๒๗) นางกอบกุล ใจปQRา
๒๘) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
๒๙) นายสมาน ล้ําลอง
๓๐) นางฐิติวรรณ สารพิมพ
๓๑) นายคมสัน สอโส
๓๒) นางธิดารัตน วงษคําจันทร
๓๓) นางสาวนันทนภัสน สารพินิจ
๓๔) นางเมวดี สุรนันท
๓๕) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ
๓๖) นางณัฐธิดา เหลาหา
๓๗) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๓๘) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
๓๙) นางระเบียบ ดวงมาตยพล
๔๐) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล
๔๑) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
๔๒) นางบัวลอง คําบึงกลาง
๔๓) นางสาวเพ็ญนภา สีกุกอง

ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมโยธวาทิต
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมภาษาพาสนุก
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปT
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมคิดดี ทําดี
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมเรียนรู*คูกับเกมส
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมสงเสริมพระพุทธศาสนา
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมบริดจ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมสาระสื่อสนุก
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมภาษาจีนงายนิดเดียว
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมโปงลาง
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม Lao Langage
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม นักประดิษฐรุนเยาว
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมสภานักเรียน
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมมารยาทไทย
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนานาภาษา
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมภาษาญี่ปุDนฉบับยอ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมพับกระดาษโอริกามิ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมสนุกกับการทําแผนที่
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมธนาคารโรงเรียน
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมอาหารอีสาน
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมหนังสั้น
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมศิลปะ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมฟุตบอล ฟุตซอล
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม อย.น*อย
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมจัดสวนแก*ว
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมเลนปนเรียน
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม Cross word
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมหมอลํา
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม Mind Mapping
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมห*องสมุด
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมธนาคารโรงเรียน
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม English For Fun
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมขอนแกนนาอยู

๔
๔๔) Miss.Veronica Nguka
๔๕) นางอุไร ครองผา
๔๖) นางสาวพรทิพย อุนมีศรี
๔๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ
๔๘) นางพัชนียา ไชยรัตน
๔๙) นางภัทราภรณ ลิมปTนิศากร
๕๐) นางวิลาสินี พรรคพิง
๕๑) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
๕๒) นางพิมผกา พิมพุฒ
๕๓) นายปริญญา ศรีโบราญ
๕๔) นางปาริฉัตร ไวคํา
๕๕) นางจุฑารัตน สมมาตย
๕๖) นางภัทรา การนา
๕๗) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
๕๘) นายอมร สีหาโมก
๕๙) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยเวช
๖๐) นางอรวรรณ พลทัสสะ
๖๑) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๖๒) นายเชฐกร ประชาโรจน
๖๓) นางสาวศศิกานต ยามสุข
๖๔) นายอุดม พิมพเทศ
๖๕) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
๖๖) นายสานิตย มหาหิงค
๖๗) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
๖๘) Mrs. Angum Consilia
๖๙) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
๗๐) นายพิสิทธิ์ ดรจันทรใต*

ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม English For Games
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมชางเสริมสวย
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม TO BE NUMBER ONEC
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมชางอุตสาหกรรม
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมอานสบาย คลายสมอง
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมเลาสูกันฟ4ง
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมเคมี
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมขับร*องเพลงไทยลูกทุง
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมอินโฟกราฟwก
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมอัจฉริยะไอที
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมดีเจเสียงใจ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมพับกระดาษ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมประดิษฐคิดสร*างสรรค
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมวิ่งเพื่อสุขภาพ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมประดิษฐคิดสร*างสรรค
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมวิทยหรรษา
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมเกมคําคม
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมมวยไทย
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนันทนาการ
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมต*นกล*าเด็กดี
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม Cross word 2
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมการแสดงวิทยาศาสตร
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม English News
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม A-Math
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

มีหนาที่
๑) ศึกษาวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู*เรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู* ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู* สาระและมาตรฐานการเรียนรู*
โครงสร*างเวลาเรียน การจัดการเรียนรู* การวัดและประเมินผลการเรียนรู*ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป8นกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนสนับสนุนให*ผู*เรียนรวมกลุมกันจัดขึ้น
ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู*เรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู*เรียนตามเจตนารมณของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕
ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุมของผู*เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและ
รวมปฏิบัติกิจกรรมให*บรรลุวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู* ทักษะ ประสบการณของตนเองให*เต็มตาม
ศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝ4งจิตสํานึกในการทําประโยชนตอตนเองและสังคม
ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุมผู*เรียนที่มีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน
การจัดตั้งมีการกําหนดวัตถุประสงค ข*อบังคับ สมาชิก โครงสร*างของชมรม และบทบาทของผู*ที่เกี่ยวข*อง
ให*เป8นไปตามข*อกําหนดของโรงเรียน
กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการที่สําคัญดังนี้
๑) เป8นกิจกรรมที่เกิดจากการสร*างสรรคและออกแบบกิจกรรมของผู*เรียนตาม
ความสมัครใจ
๒) เป8นกิจกรรมที่ผู*เรียนรวมกันทํางานเป8นทีม ชวยกันคิด ชวยกันทํา และชวยกัน
แก*ป4ญหา
๓) เป8นกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู*เรียน
๔) เป8นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู*เรียน รวมทั้งบริบทของโรงเรียน
และท*องถิ่น
วัตถุประสงค&
๑) เพื่อให*ผู*เรียนได*ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต*องการของตน
๒) เพื่อให*ผู*เรียนได*พัฒนาความรู* ความสามารถด*านการคิดวิเคราะห สังเคราะห ให*เกิด
ประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ
๓) เพื่อสงเสริมให*ผู*เรียนใช*เวลาให*เกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
๔) เพื่อให*ผู*เรียนทํางานรวมกับผู*อื่นได*ตามวิถีประชาธิปไตย
ขอบข4าย
กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบขายดังนี้
๑) เป8นกิจกรรมที่เกื้อกูล สงเสริมการเรียนรู* ๘ กลุมสาระการเรียนรู* ให*กว*างขวางลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น
๒) เป8นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู*เรียน
๓) เป8นกิจกรรมที่สามารถจัดได*ทั้งในและนอกโรงเรียน และทั้งในและนอกเวลาเรียน
แนวการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของโรงเรียน สามารถปรับใช*ได*ตามความเหมาะสมกับ
บริบทและสภาพของโรงเรียน ดังนี้
๑) โรงเรียนบริหารการจัดการให*ผู*เรียนดําเนินกิจกรรมได*หลากหลาย ทั้งรูปแบบภายใน
หรือภายนอกห*องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมระยะเวลา ๑ ภาคเรียนกิจกรรม
ระยะเวลา ๑ ป/การศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกวา ๑ ป/การศึกษา
๒) โรงเรียนควรสํารวจความสนใจของผู*เรียนในการเลือกเข*ารวมชุมนุม ชมรม หรือ
ควรให*ผู*เรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุมชมรม และเชิญครูเป8นที่ปรึกษา โดยรวมกันดําเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม
ตามระเบียบปฏิบัติที่โรงเรียนกําหนด
๔) ครูที่ปรึกษากระตุ*นและสงเสริมให*ผู*เรียนมีการถอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรู*
และเผยแพรกิจกรรม

๖
๒) ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป8นผู*นํา
ผู*ตามที่ดีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรู*จักแก*ป4ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การชวยเหลือแบงป4นเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดให*สอดคล*องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู*เรียน ให*ได*ปฏิบัติด*วยตนเองในทุกขั้นตอน ได*แก การศึกษาวิเคราะห วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน*นการทํางานรวมกันเป8นกลุมตามความเหมาะสม
และสอดคล*องกับวุฒิภาวะของผู*เรียนและบริบทของโรงเรียนและท*องถิ่น
๓) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู*เรียนให*มีคุณลักษณะที่พึงประสงค คานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผู*เรียน
๔) รวมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น หัวหน*าระดับชั้นในการกํากับดูแล และแก*ไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบ ให*มีระเบียบวินัย และความประพฤติเรียบร*อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน
๕) ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาจีน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๘
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก*ไขป4ญหานักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได* ด*วย
วิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการสอน จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด*านการอาน เขียน
และคิดวิเคราะห โดยใช*องคความรู*จากผลการทดสอบ PISA จัดกิจกรรมการเรียนรู*ให*นักเรียนได*ฝ^ก
กระบวนการคิดวิเคราะหและเรียนรู*ได*ด*วยตนเองในทุกกลุมสาระการเรียนรู* จัดให*นักเรียนได*เพิ่มพูน
การฝ^กทักษะการใช*ภาษาตางประเทศด*านการฟ4ง พูด เชนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาที่ใช*ในกลุม
อาเซียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน*นให*นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป8นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน รวมถึงเข*าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได*อยางถูกต*อง เพิ่มการใช*ข*อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบ
แบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหนวยการเรียน ในการสอนระหวางภาคเรียนและในการสอบปลายภาค
อยางน*อยร*อยละ ๓๐ ของการสอบแตละครั้ง และเตรียมความพร*อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓ และ ๖ การจัดกิจกรรมการเรียนรู*
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู*" การจัดการเรียนรู*ด*วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) การพัฒนา
สมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด*วยนวัตกรรม KKU Smart Learning Academy โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. (ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ)
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได*รับมอบหมาย
ขอให*ครูและบุคลากรที่ได*รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน*าที่ที่ได*รับมอบหมายด*วยเรียบร*อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน*าที่
อยางเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน*าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให*เกิด
ผลดีแกทางราชการสืบไป หากพบป4ญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด ถ*าพบข*อผิดพลาดในการพิมพ
ป4ญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด ข*อสงสัยในการปฏิบัติหน*าที่ให*แจ*งกลุมการบริหารงานวิชาการทราบ
เพื่อแก*ไข และรายงานให*ผู*อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก*ไขตอไป

๗
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เป8นต*นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปQRา)
ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๘

