
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๙๖  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ!มสาระ 

การเรียนรู-  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ป9การศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

จากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ป9การศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  ของโรงเรียน 
อุบลรัตน�พิทยาคม  มีแนวโน-มลดลง  โรงเรียนจึงกําหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ!ม
สาระการเรียนรู-  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป9การศึกษา  
๒๕๖๑  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนทุกกลุ!มสาระการเรียนรู-ให-สูงข้ึน  และส!งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศ 
การเรียนการสอน  โรงเรียนจึงกําหนดเปEาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ!มสาระ 
การเรียนรู-ในป9การศึกษา  ๒๕๖๑  คือนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับดีข้ึนไป (ระดับผลการเรียน ๓ – 
๔) ไม!ต่ํากว!าร-อยละ ๗๐ หรือเพ่ิมข้ึนจากป9การศึกษา  ๒๕๖๐  ไม!ต่ํากว!าร-อยละ ๕  ,มีผลการเรียน ๐, ร, มส, 
มผ  ไม!เกินร-อยละ ๕  และผลการสอบ  O-NET สูงข้ึนจากป9การศึกษา ๒๕๖๐  ไม!ต่ํากว!าร-อยละ  ๕   
ทุกรายวิชา 

 

ชั้น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ม.๓ ๔๒.๒๑ ๔๔.๗๙ ๒๓.๐๕ ๒๑.๘๗ ๓๑.๐๘ ๒๘.๗๗ ๒๗.๔๐ ๒๗.๓๓ ๔๕.๒๔ - 
สพม. ๔๖.๓๒ ๔๘.๑๑ ๒๘.๙๐ ๒๕.๖๘ ๓๔.๙๖ ๓๑.๘๒ ๓๐.๙๖ ๓๐.๐๓ ๔๘.๙๔  
สพฐ. ๔๖.๘๑ ๔๘.๗๗ ๒๙.๕๓ ๒๖.๕๕ ๓๕.๑๒ ๓๒.๔๗ ๓๑.๓๙ ๓๐.๑๔ ๔๙.๓๔  

ประเทศ ๔๖.๓๖ ๔๘.๒๙ ๒๙.๓๑ ๒๖.๓ ๓๔.๙๙ ๓๒.๒๘ ๓๑.๘ ๓๐.๔๕ ๔๙.๐๐  
ม.๖ ๔๒.๐๑ ๔๑.๐๙ ๑๘.๔๐ ๑๖.๘๘ ๒๗.๖๓ ๒๕.๓๖ ๒๑.๔๑ ๒๑.๒๙ ๓๐.๓๔ ๒๙.๗๔ 
สพม. ๕๐.๖๗ ๔๗.๕๔ ๒๓.๑๐ ๒๒.๔๔ ๓๐.๗๘ ๒๘.๓๑ ๒๕.๗๗ ๒๕.๘๕ ๓๔.๖๘ ๓๓.๕๖ 
สพฐ. ๕๓.๐๙ ๕๐.๐๗ ๒๔.๙๐ ๒๔.๖๔ ๓๑.๗๗ ๒๙.๔๘ ๒๗.๓๕ ๒๗.๙๑ ๓๖.๑๗ ๓๔.๙๖ 

ประเทศ ๕๒.๒๙ ๔๙.๒๕ ๒๔.๘๘ ๒๔.๕๓ ๓๑.๖๒ ๒๙.๓๗ ๒๗.๗๖ ๒๘.๓๑ ๓๕.๘๙ ๓๔.๗๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๓  ป9การศึกษา ๒๕๖๐  คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน   เม่ือเทียบกับ ๔ ๑๒๒.๗๖ 
วิชาท่ีสอบคะแนนลดลงจากป9การศึกษา ๒๕๕๙ คิดเปNน  -๐.๙๘  คะแนน และลดลงจากป9การศึกษา ๒๕๕๘  
คิดเปNน -๑.๕๗  วชิาท่ีมีคะแนนเพ่ิมสูงข้ึน คือวิชาภาษาไทย  (๒.๕๘)  ส!วนวิชาท่ีมีคะแนนลดลงเรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน-อย คือวิชาวิทยาศาสตร�  (-๒.๓๑) ,  คณิตศาสตร�  (-๑.๑๘)  และภาษาอังกฤษ  (-๐.๐๗) 
  



 ๒

ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๖  ป9การศึกษา ๒๕๖๐  คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ๑๓๔.๓๖  เม่ือเทียบกับ ๕ 
วิชาท่ีสอบคะแนนลดลงจากป9การศึกษา ๒๕๕๙ คิดเปNน  -๕.๔๕  คะแนน และลดลงจากป9การศึกษา ๒๕๕๘  
คิดเปNน -๑๐.๔๖  คะแนนและลดลงจากป9การศึกษา ๒๕๕๗  คิดเปNน  -๖.๔๙  คะแนน  ลดลงทุกรายวิชา 
เรียงตามลําดับจากมากไปหาน-อย คือวิชาวิทยาศาสตร�  (-๒.๒๗) ,  คณิตศาสตร�  (-๑.๕๔)   
ภาษาไทย  (-๐.๙๒)  สังคมศึกษา  (-๐.๖๐)  และภาษาอังกฤษ  (-๐.๑๒) 

เพ่ือให-การดําเนินกิจกรรมเปNนไปด-วยความเรียบร-อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุบรรลุวัตถุประสงค�
เปEาหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ-างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสือ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-อง  จึงขอแต!งต้ังบุคลากรต!อนี้เปNนคณะกรรมการดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๘  กลุ!มสาระการเรียนรู-  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ป9การศึกษา  ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน/พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปSTา    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) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน-ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน-ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปVนิศากร หัวหน-ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน-ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน-าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให-คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
อํานวยความสะดวกต!างๆ  ตลอดจนผลักดันให-การขับเคลื่อนการดําเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  ๘  กลุ!มสาระการเรียนรู-  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป9การศึกษา  ๒๕๖๑  ให-ดําเนินไปด-วย 
ความเรียบร-อยบรรลุวัตถุประสงค�และเปEาหมายอย!างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการ  นิเทศ  กํากับติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน-ากลุ!มสาระการเรียนรู-ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๓) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน-ากลุ!มสาระการเรียนรู-คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน-ากลุ!มสาระการเรียนรู-วิทยาศาสตร�  กรรมการ 



 ๓

 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน-ากลุ!มสาระการเรียนรู-สังคมศึกษา  กรรมการ 
 ๖) นายคมสัน  สอโส   หัวหน-ากลุ!มสาระการเรียนรู-สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน-ากลุ!มสาระการเรียนรู-ศิลปะ    กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน-ากลุ!มสาระการเรียนรู-การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๙) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน-ากลุ!มสาระการเรียนรู-ภาษาต!างประเทศ  กรรมการ 
 ๑๐) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวรัตนา  กนกวงษา  ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๑๓)นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๑๔)นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง  ครูผู-ช!วย          กรรมการ 
 ๑๕)นางภัทราภรณ�  ลิมปVนิศากร ครู คศ.๓         กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ  ครู คศ.๑         กรรมการ 
 ๑๗)นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓         กรรมการ 
 ๑๘)นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๑๙)นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๒๐)นายสมาน  ล้ําลอง   ครู คศ.๑         กรรมการ 
 ๒๑) นางยุวดี  รัชพันธ�    ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๒๒) นางนิตยาพร  กินบุญ   ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
 ๑) ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ดําเนินงาน  นิเทศ  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

การดําเนินการขับเคลื่อนบรรลุตามวัตถุประสงค�อย!างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ดําเนินการรวบรวมและจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเสนอนต!อคณะกรรมการ

อํานวยการ  และรายงานต!อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๕  ต!อไป 

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 กลุ6มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู คศ.๒ 
๒) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ� ครู คศ.๒ 
๓) นายอรณพ  คําแสน ครู คศ.๓ 
๔) นางช!อผกา  พิศพล ครู คศ.๓ 
๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู คศ.๓ 
๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๒ 
๗) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูผู-ช!วย 
๘) นายปรมินทร�  รู-เจน ครูผู-ช!วย 

  



 ๔

 กลุ6มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร/ 
๙) นายพรพิชิต  ทิทา ครู คศ.๑ 
๑๐) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู คศ.๓ 
๑๑) นายบูรพา  เรืองตังญาณ ครู คศ.๓ 
๑๒) นางสาวรัตนา  กนกวงษา ครู คศ.๒ 
๑๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒ 
๑๔) นางภัทรา  การนา ครู คศ.๑ 
๑๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑ 
๑๖) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู-ช!วย 

 กลุ6มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร/ 
๑๗) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒ 
๑๘)นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต- ครู คศ.๒ 
๑๙)นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ 
๒๐)นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๓ 
๒๑)นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครู คศ.๓ 
๒๒)นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์ ครู คศ.๓ 
๒๓) นางนิตยาพร  กินบุญ ครู คศ.๓ 
๒๔)นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๒ 
๒๕)นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู คศ.๑ 
๒๖)นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑ 
๒๗)นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง ครูผู-ช!วย 
๒๘)นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ 
๒๙)นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ-าง 

 กลุ6มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓๐)นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครู คศ.๑ 
๓๑)นางภัทราภรณ�  ลิมปVนิศากร ครู คศ.๓ 
๓๒)นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ 
๓๓)นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ 
๓๔)นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓ 
๓๕)นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ 
๓๖)นางกานติมา  มุลทากุล ครู คศ.๑ 
๓๗)นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี ครู คศ.๑ 
๓๘) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ครู คศ.๑ 
๓๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู-ช!วย 
๔๐)นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ-าง 

  



 ๕

 กลุ6มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
๔๑)นายคมสัน  สอโส ครู คศ.๑ 
๔๒)นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ 
๔๓)นายอมร  สีหาโมก ครู คศ.๓ 

 กลุ6มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
๔๔)นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู คศ.๑ 
๔๕)นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู คศ.๒ 
๔๖)นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก-ว ครูอัตราจ-าง 
๔๗)นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ-าง 

 กลุ6มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๔๘)นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ 
๔๙)นางกอบกุล  ใจปSTา ครู คศ.๓ 
๕๐)นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู คศ.๓ 
๕๑)นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๒ 
๕๒)นางอุไร  ครองผา ครู คศ.๓ 
๕๓)นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓ 
๕๔)นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓ 
๕๕)นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู คศ.๒ 
๕๖)นายสมาน  ล้ําลอง ครู คศ.๑ 
๕๗)นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครู คศ.๑ 
๕๘) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจ-าง 

 กลุ6มสาระการเรียนรู�ภาษาต6างประเทศ 
๕๙)นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครู คศ.๓ 
๖๐)นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู คศ.๓ 
๖๑)นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู คศ.๓ 
๖๒)นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ 
๖๓)นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู คศ.๓ 
๖๔) นางยุวดี  รัชพันธ� ครู คศ.๒ 
๖๕)นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑ 
๖๖) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู คศ.๑ 
๖๗)นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ-าง 
๖๘) Mrs. Angum  Consilia ครูอัตราจ-าง (ชาวต!างชาติ) 
๖๙) Miss. Bongkiyung  Shalla Buriyuy ครูอัตราจ-าง (ชาวต!างชาติ) 

  



 ๖

มีหน�าท่ี 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห�  ผลการทดสอบระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ!มสาระการเรียนรู-

ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ดําเนินงาน ให-บรรลุวัตถุประสงค�และเปEาหมายอย!างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) จัดกระบวนการเรียนรู-  จัดหา/ทําสื่อ นวัตกรรม วิธีการและแนวทางต!างๆ เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติ  ของนักเรียนด-วยความมุ!งม่ันอย!างเต็มความสามารถ   
โดยดําเนินการดังนี้ 

  (๑) สร-างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํารายวิชาและหน!วยการเรียนรู-ให-สอดคล-องกับ
มาตรฐาน การเรียนรู- และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู-ตามหลักสูตร 

  (๒) ออกแบบการจัดการเรียนรู-โดยเน-นนักเรียนเปNนสําคัญ เพ่ือให-นักเรียนมีความรู- ทักษะ 
คุณลักษณะ ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค� และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร 

  (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู- อํานวยความสะดวกในการเรียนรู- และส!งเสรีมการเรียนรู-ด-วย
วิธีการ ท่ีหลากหลาย โดยเน-นนักเรียนเปNนสําคัญ 

  (๔) สร-างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล!งเรียนรู- ท่ีสอดคล-องกับกิจกรรม 
การเรียนรู- 

  (๕) วัดและประเมินผลการเรียนรู-ด-วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล-องกับ
มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด และจุดประสงค�การเรียนรู-  จัดทําและ/หรือจัดหาแบบทดสอบตามแนว  
Pre O-NET และทดสอบนักเรียนก!อน-หลังการจัดการเรียนรู-ทุกครั้ง  ให-นักเรียนฝnกทําแบบทดสอบตามแนว  
O-NET และ/หรือ PISA  โดยอาจจัดให-นักเรียนฝnกเปNนกลุ!ม จับคู! หรือเปNนรายบุคคล  ตลอดจนวิเคราะห�ผล
การทดสอบ  O-NET, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง  เพ่ือเปNนข-อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต!อไป 

  (๖) ลดระดับผลการเรียน  ๐, ๑, ร, มส, มผ  ให-เพ่ิมระดับผลการเรียน ๑.๕ , ๒ , ๒.๕ , ๓ , 
๓.๕ , ๔  ให-มากข้ึน 

  (๗) ศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห� และหรือวิจัยเพ่ือแก-ปpญหาหรือพัฒนาการเรียนรู-ท่ีส!งผล 
ต!อคุณภาพนักเรียน 

  (๘) สร-างบรรยากาศท่ีส!งเสริมการเรียนรู- กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนานักเรียน 
เสริมแรงให-นักเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข  
มีความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยมุ!งเน-นการมีส!วนร!วมชองนักเรียนและผู-ท่ีเก่ียวข-อง 

  (๙) ดําเนินการตามระบบดูแลช!วยเหลือนักเรียน โดยใช-ข-อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียน
รายบุคคลและ ประลานความร!วมมือกับผู-มีส!วนเก่ียวข-องเพ่ือแก-ปpญหาและพัฒนานักเรียน  (ดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลช!วยเหลือนักเรียน  มีองค�ประกอบสําคัญ  ๕  ประการ  คือ  ๑) การรู-จักนักเรียนเปNนรายบุคคล  
๒)  การคัดกรองนักเรียน  ๓) การส!งเสริมนักเรียน  ๔) การปEองกันและแก-ไขปpญหา  และ  ๕) การส!งต!อ  
พร-อมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน) 

  (๑๐) อบรมบ!มนิสัยให-นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค� และ
ค!านิยมท่ีดีงาม  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนให-มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

  (๑๑) จัดทําข-อมูลสารสนเทศ เอกสารประจําชั้นเรียนหรือเอกสารประจําวิชา เพ่ือใช-ใน
การส!งเสริมสนับสนุน การเรียนรู-และพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

  (๑๒) ประสานความร!วมมือกับผู-ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร!วมกันพัฒนานักเรียน   
ตามศักยภาพ (ประสานงาน ประชุมผู-ปกครอง  เยี่ยมบ-านนักเรียน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-อง) 



 ๗

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!ทางราชการ
สืบไป  ถ-าพบข-อผิดพลาดในการพิมพ�  ปpญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข-อสงสัยในการปฏิบัติหน-าท่ีให-แจ-ง
กลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก-ไข  และรายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก-ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เปNนต-นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปSTา) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 
 

 


