
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๖๘  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 

ป.การศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

ตามรัฐบาลได+กําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและได+ประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู+” กระทรวงศึกษาธิการได+นํานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” เพ่ือลดเวลาเรียนภาควิชาการลง 
แต!ต+องไม!กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู+เรียนควรเรียนรู+ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม โดยเพ่ิม
เวลาและโอกาสให+ผู+เรียนได+ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสร+างเสริมทักษะการเรียนรู+ทุกด+านในรูปแบบกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ให+สถานศึกษาจัดการเรียนรู+ตามโครงสร+างหลักสูตรสถานศึกษาภายในเวลา ๑๔.๓๐ น.  
ส!วนเวลาหลังจากนั้นจนถึงเวลาเลิกเรียน ให+จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู+” โดยเริ่มดําเนินการ
ในภาคเรียนท่ี ๒ ป.การศึกษา ๒๕๕๘ และโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได+รับการคัดเลือกให+เป@นโรงเรียน 
นําร!อง  กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 

เพ่ือให+การดําเนินการเป@นไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ 
(๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!ง
พระราชบัญญัติข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม  จึงแต!งต้ัง
แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+”  ป.การศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปGHา    ผู+อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู+อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู+อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู+อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน+ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน+ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน+ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน+ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน หัวหน+ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให+คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให+ดําเนินไปด+วยความเรียบร+อยบรรลุวัตถุประสงค� 



 ๒

๒. คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�”  ประกอบด�วย 

 กลุ0มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
๑ นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
๒ นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ� ครู คศ.๒ กรรมการ 
๓ นายอรณพ  คําแสน ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔ นางช!อผกา  พิศพล ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕ นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู คศ.๓ กรรมการ 
๖ นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๒ กรรมการ 
๗ นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

กลุ0มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร& 
๘ นายพรพิชิต  ทิทา ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๙ นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๐ นางสาวเวียงแก+ว  สะอาด ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๑ นางสาวรัตนา  กนกวงษา ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๒ นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๓ นางภัทรา  การนา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๔ นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๕ นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู+ช!วย กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ0มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร& 
๑๖ นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
๑๗ นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๑๘ นายยุทธฐเดช  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓ กรรมการ 
๑๙ นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต+ ครู คศ.๒ กรรมการ 
๒๐ นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ กรรมการ 
๒๑ นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๒๒ นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครู คศ.๓ กรรมการ 
๒๓ นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๒ กรรมการ 
๒๔ นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู คศ.๒ กรรมการ 
๒๕ นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๒๖ นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู+ช!วย กรรมการ 
๒๗ นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๘ นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ+าง กรรมการ 
๒๙ นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์ ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

  



 ๓

 กลุ0มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓๐ นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครูผู+ช!วย ประธานกรรมการ 
๓๑ นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๒ นายอรุณ  บุญชู ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๓ นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๔ นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๕ นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓๖ นางกานติมา  มุลทากุล ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓๗ นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรีศรี ครูผู+ช!วย กรรมการ 
๓๘ นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ+าง กรรมการ 
๓๙ นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

กลุ0มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
๔๐ นายคมสัน  สอโส ครูผู+ช!วย ประธานกรรมการ 
๔๑ นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔๒ นายอมร  สีหาโมก ครู คศ.๓ กรรมการ 
๔๓ นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ0มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
๔๔ นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๔๕ นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู คศ.๒ กรรมการ 
๔๖ นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก+ว ครูอัตราจ+าง กรรมการ 
๔๗ นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ+าง กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๔๘ นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
๔๙ นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๐ นางกอบกุล  ใจปGHา ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๑ นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๒ นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๒ กรรมการ 
๕๓ นางอุไร  ครองผา ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๔ นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓ กรรมการ 
๕๕ นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู คศ.๒ กรรมการ 
๕๖ นายสมาน  ล้ําลอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
๕๗ นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครูผู+ช!วย กรรมการ 
๕๘. นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจ+าง กรรมการ 
๕๙ นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

  



 ๔

 กลุ0มสาระการเรียนรู�ภาษาต0างประเทศ 
๖๐ นางมลิวัลย�  แสนแก+ว ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
๖๑ นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู คศ.๓ กรรมการ 
๖๒ นายสุรัตน�  หารวาระ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๖๓ นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู คศ.๓ กรรมการ 
๖๔ นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ กรรมการ 
๖๕ นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู คศ.๓ กรรมการ 
๖๖ นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑ กรรมการ 
๖๗ นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ+าง กรรมการ 
๖๘ Miss.Veronica  Nguka ครูอัตราจ+าง กรรมการ 
๖๙ Miss.Veronica  Nguka ครูอัตราจ+าง กรรมการ 
๗๐ นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

๑) ศึกษา วิเคราะห� รายละเอียดของนโยบาย  แนวทางการดําเนินงาน  บทบาทหน+าท่ีของ
ผู+เก่ียวข+องต!างๆ และดําเนินการเป@นไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ 

หลักการของการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” 

 ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู+ท่ีมุ!งเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห� ทักษะชีวิต ทักษะ 
การแก+ปaญหา การทํางานเป@นทีม สร+างเสริมคุณลักษณะ ค!านิยมท่ีดีงามและความมีน+าใจต!อกัน 

 ๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู+ท่ีครอบคลุมหลักองค� ๔ แห!งการศึกษา ได+แก! 
  ด�านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู+วิชาการท่ีจําเป@นสาหรับการดํารงชีวิตการศึกษา และ 

การเรียนรู+ 
  ด�านจริยศึกษา  คือ  การมีศีลธรรมจรรยาท่ีดี มีความซ่ือสัตย�ต!อตนเองและผู+อ่ืน 

มีความรับผิดชอบต!อหน+าท่ีและมีสานึกท่ีดีต!อส!วนรวม 
  ด�านหัตถศึกษา  คือ  ความรู+และทักษะในการทํางาน มีความคิดสร+างสรรค� มีทัศนคติ 

ท่ีดีต!องาน และเห็นคุณค!าของการทํางาน 
  ด�านพลศึกษา  คือ  การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารท่ีถูกต+อง และการออกกําลัง

กายให+เหมาะสม รวมท้ังความสะอาดและสุขาภิบาลด+วย 
 ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู+ท่ีสนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต+องการของนักเรียน

ทุกคน โดยคํานึงถึงความแตกต!างระหว!างบุคคล 
 ๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู+ท่ีเน+นนักเรียนเป@นสําคัญ เพ่ิมโอกาสให+นักเรียนได+ลงมือปฏิบัติจริง  

มีประสบการณ�ตรง สร+างความรู+ด+วยตนเอง และเรียนรู+อย!างมีความสุข 
 ๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู+อย!างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียน ใช+ชุมชน  

ภูมิปaญญา สิ่งแวดล+อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป@นแหล!งเรียนรู+ 
 ๖. จัดกิจกรรมการเรียนรู+เปcดโอกาสให+นักเรียนได+วางแผน คิดวิเคราะห� อภิปราย สรุป

ความรู+นําเสนอ จุดประกายความคิด สร+างแรงบันดาลใจ สร+างความมุ!งม่ันเพ่ือแสวงหาความรู+  
การแก+ปaญหาและสร+างสรรค�นวัตกรรม 
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 ๗. จัดกิจกรรมการเรียนรู+ให+เกิดข้ึนได+ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร!วมมือกับ
บิดา มารดา ผู+ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝeาย เพ่ือร!วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

 ๘. จัดกิจกรรมการเรียนรู+ให+นักเรียนเรียนรู+ร!วมกันเป@นทีม เป@นการเรียนรู+ในระหว!าง 
การทํางานท่ีทุกคนในทีมเน+นความเป@นระบบ มีวิจารณญาณร!วมกันตลอดเวลาว!ากําลังทําอะไร  
จะทําให+ดีข้ึนอย!างไร แลกเปลี่ยนประสบการณ�ซ่ึงกันและกัน มีการช!วยเหลือเก้ือกูล มีความสามัคคี  
มีน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความเป@นผู+นําผู+ตามท่ีดี 

 ๙. จัดกิจกรรมเรียนรู+ควบคู!กับการประเมินผลการเรียนรู+ท่ีเน+นการประเมินสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยใช+เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงท่ีหลากหลาย ท่ีให+ความสําคัญกับ 
การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) 

บทบาทของผู�เก่ียวข�อง 

โรงเรียน 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห&นโยบาย คู!มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 

และชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 
 ๒. กําหนดตัวช้ีวัดภาพความสําเรจ็ของการบริหารจัดการเวลาเรยีน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 

ของโรงเรียน ผู+บริหารโรงเรียน ครูผู+สอน และนักเรียน อย!างชัดเจน มีความเข+าใจตรงกัน 
 ๓. สร�างความตระหนัก ความเข+าใจในการดําเนินงานแก!ครูผู+สอน และผู+เก่ียวข+องใน

โรงเรียน 
 ๔. จัดทาข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด และความต+องการของนักเรียน 

เป@นรายบุคคล 
 ๕. วิเคราะห&โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนและการนาหลักสูตรไปใช+ หลักสูตรระดับชั้นเรียน

ความพร+อมของครูผู+สอน สื่อ แหล!งเรียนรู+ อาคารสถานท่ี และห+องปฏิบัติการ 
 ๖. ปรับและออกแบบตารางเรียนท่ีเอ้ือต!อการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” ตามแนวทาง

การบริหารจัดการเวลาเรียนท่ีลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู+ โดยแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู+” 

 ๗. ออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคล+องกับช!วงวัย สนองความสนใจ ความถนัด และ
ความต+องการของนักเรียน 

 ๘. ดําเนินการจัดการเรียนรู�และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนท่ีกําหนด 
 ๙. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน 
 ๑๐. ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) นําผลไปใช+

ในการพัฒนาอย!างต!อเนื่อง 
 ๑๑. สรุปรายงานและเผยแพร!ผลการดาเนินงาน 

ผู�บริหารโรงเรียน 

 ๑. เป:นผู�นําการขับเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” ระดับโรงเรียน และการ
บริหารจัดการเวลาเรียนท่ีเอ้ือต!อการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 

 ๒. อํานวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปaจจัยต!าง ๆ ให+มีความพร+อมในการปฏิบัติ 
 ๓. ประสานและแสวงหาความร0วมมือจากชุมชน แหล!งเรียนรู+นอกโรงเรียนและภูมิปaญญา 

ต!าง ๆ มาร!วมในการบรหิารจัดการเวลาเรยีน การจัดการเรียนรู+ และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 



 ๖

 ๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม อย!างเป@นระบบและต!อเนื่อง 
 ๕. จัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
 ๖. นําผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) และ 

ผลการประเมินไปใช�ในการพัฒนาการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ ให+ส!งผล 
ต!อคุณภาพของนักเรียน 

ครูผู�สอน 

 ๑. วิเคราะห&นักเรียนเป@นรายบุคคล และจัดทําฐานข+อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ 
ความถนัดและความต+องการ จําแนกเป@นระดับชั้นเรียน และเป@นรายบุคคล 

 ๒. ออกแบบกิจกรรม เพ่ิมเวลารู+ สื่อ แหล!งเรียนรู+ การวัดและประเมินผล หลักการและ 
แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 

 ๓. จัดการเรียนรู� และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” โดยเน+นการสร+างแรงจูงใจ
นักเรียนให+มีความกระตือรือร+นในการเรียนรู+ จัดการเรียนโดยเน+นนักเรียนเป@นสําคัญ จัดการเรียนรู+ 
แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู+อย!างหลากหลาย 

 ๔. ร0วมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ และนําผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย!างต!อเนื่อง 
 ๕. ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต!ละคน 
 ๖. ร0วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู�เพ่ือพัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง 
 ๗. รายงานผลการเรียนรู+ของนักเรียน 

นักเรียน 

 ๑. สนใจและเข�าร0วมกิจกรรมตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู+ท่ีกําหนดอย!าง
กระตือรือร+นและสนองตอบต!อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง 

 ๒. สํารวจความสนใจ ความต�องการ และศักยภาพของตนเองเพ่ือวางแผนการเรียนรู+ และ 
พัฒนาตนเอง 

 ๓. ค�นหาความถนัด ความต�องการของตนเอง 
 ๔. ฝ=กฝน พัฒนาเพ่ิมพูนความสามารถของตนเอง 
 ๕. ประเมินและปรับปรุงวิธีการเรียนรู�และผลการเรียนรู+ของตนเองอย!างต!อเนื่อง 
 ๖. ให�ข�อมูลป>อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ของครูผู+สอน 
 ๗. ร0วมนําเสนอผลการเรียนรู+ของตนเองอย!างภาคภูมิ 

ผู�ปกครอง 

 ๑. ส0งเสริม สนับสนุน นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” และ 
ให+ความร!วมมือกับโรงเรียน ในการดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” 

 ๒. ให�ข�อมูลป>อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+” ของนักเรียน 
 ๓. ประเมินความก�าวหน�าการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และร!วมชื่นชมผลงาน 

ของนักเรียน 
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  ๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+ เน+นให+ผู+เรียนร!วมกันสํารวจและวิเคราะห�
สภาพปaญหา ร!วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร!วมสรุป
และประเมินผลการจัดกิจกรรม ร!วมรายงานผล พร+อมท้ังประชาสัมพันธ�และเผยแพร!ผลการจัดกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+ 
  ๓) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  ค!านิยมหลัก
ของคนไทย  ๑๒  ประการ  และปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช!วยเหลือผู+เรียน 
  ๔) ร!วมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น  หัวหน+าระดับชั้นในการกํากับดูแล  และแก+ไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นท่ีรับผิดชอบ  ให+มีระเบียบวินัย  และความประพฤติเรียบร+อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
  ๕) ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูปการเรียน 
การสอนภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี  ๑๘ 
เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก+ไขปaญหานักเรียนท่ีอ!านไม!ออกเขียนไม!ได+  ด+วย
วิธีการท่ีเหมาะสมและถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด+านการอ!าน เขียน
และคิดวิเคราะห�  โดยใช+องค�ความรู+จากผลการทดสอบ PISA  จัดกิจกรรมการเรียนรู+ให+นักเรียนได+ฝrก
กระบวนการคิดวิเคราะห�และเรียนรู+ได+ด+วยตนเองในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู+  จัดให+นักเรียนได+เพ่ิมพูน 
การฝrกทักษะการใช+ภาษาต!างประเทศด+านการฟaง พูด เช!นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช+ในกลุ!ม
อาเซียน  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน+นให+นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป@นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก!
ประโยชน�ส!วนรวมมากกว!าประโยชน�ส!วนตน  รวมถึงเข+าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได+อย!างถูกต+อง  เพ่ิมการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบ 
แบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน!วยการเรียน ในการสอนระหว!างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค  
อย!างน+อยร+อยละ ๓๐ ของการสอบแต!ละครั้ง  และเตรียมความพร+อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  ๓  และ  ๖  การจัดกิจกรรมการเรียนรู+  
"ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+"  การจัดการเรียนรู+ด+วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  (STEM Education)  การพัฒนา
สมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด+วยนวัตกรรม KKU Smart Learning Academy  โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. (ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) 
  ๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได+รับมอบหมาย 

ขอให+ครูและบุคลากรท่ีได+รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน+าท่ี 
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน+าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให+เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  หากพบปaญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด  ถ+าพบข+อผิดพลาดในการพิมพ�  
ปaญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข+อสงสัยในการปฏิบัติหน+าท่ีให+แจ+งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบ
เพ่ือแก+ไข  และรายงานให+ผู+อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก+ไขต!อไป 
  



 ๘

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป@นต+นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปGHา) 

ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 

 

 
นักเรียน  มีความสุข  มีความรู�  มีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค& 

  


