
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๙๓  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 

ป1การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

การศึกษาในป6จจุบันให,ความสําคัญกับการพัฒนาผู,เรียน  โดยยึดผู,เรียนเป:นสําคัญมากข้ึน  มุ"งหวังให,
ผู,เรียนมีพัฒนาการแบบองค�รวม กล"าวคือ ให,เป:นคนดี  คนเก"ง คนมีความสุข  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู,เรียนท่ีมุ"งให,ผู,เรียนได,พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  
พัฒนาอย"างรอบด,านเพ่ือความเป:นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร"างกาย  สติป6ญญา  อารมณ�  และสังคม  เสริมสร,าง 
ให,เป:นผู,มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝ6งและสร,างจิตสํานึกของการทําประโยชน�เพ่ือสังคม  
สามารถจัดการตนเองได,  และอยู"ร"วมกับผู,อ่ืนอย"างมีความสุข  กิจกรรมพัฒนาผู,เรียนมุ"งพัฒนาผู,เรียนให,ใช, 
องค�ความรู,  ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู,  ๘  กลุ"มสาระการเรียนรู,  และประสบการณ�ของผู,เรียนมาปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือช"วยให,ผู,เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  อันได,แก" ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแก,ป6ญหา  ความสามารถในการใช,ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช,เทคโนโลยี  ซ่ึงจะ
ส"งผลให,การพัฒนาผู,เรียนให,มีคุณลักษณะอันพึงประสงค�  มีทักษะการทํางานและอยู"ร"วมกับผู,อ่ืนในสังคมได, 
อย"างมีความสุขในฐานะเป:นพลเมืองไทยและพลโลก  อันได,แก"  รักชาติ  ศาสน�  กษัตริย�  ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  
ใฝFเรียนรู, อยู"อย"างพอเพียง  มุ"งม่ันในการทํางาน  รักความเป:นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาอันได,แก"มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค"านิยมท่ีพึงประสงค�  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�และ
พัฒนาสิ่งแวดล,อม  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร"วมกับผู,อ่ืนได, และมีเจตคติท่ีดีต"อ 
อาชีพสุจริต  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�  คิดสังเคราะห�  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร,างสรรค�   
คิดไตร"ตรองและมีวิสัยทัศน�  มีความรู,และทักษะท่ีจําเป:นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู, 
ด,วยตนเอง รักการเรียนรู, และพัฒนาตนเองอย"างต"อเนื่อง  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี   
มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด,านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  ประพฤติปฏิบัติตนตามค"านิยมหลักของคนไทย  
๑๒  ประการ คือ  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงาม
เพ่ือส"วนรวม  กตัญIูต"อพ"อแม" ผู,ปกครอง ครูบาอาจารย�  ใฝFหาความรู, หม่ันศึกษาเล"าเรียนท้ังทางตรง และ
ทางอ,อม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต"อผู,อ่ืน เผื่อแผ"และ
แบ"งป6น  เข,าใจเรียนรู,การเป:นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป:นประมุขท่ีถูกต,อง  มีระเบียบวินัย  
เคารพกฎหมาย ผู,น,อยรู,จักการเคารพผู,ใหญ"มีสติรู,ตัว รู,คิด รู,ทํา รู,ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ,าอยู"หัว  รู,จักดํารงตนอยู"โดยใช,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู"หัว รู,จักอดออมไว,ใช,เม่ือยามจําเป:น มีไว,พอกินพอใช, ถ,าเหลือก็แจกจ"ายจําหน"าย 
และพร,อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร,อม เม่ือมีภูมิคุ,มกันท่ีดี  มีความเข,มแข็งท้ังร"างกาย และจิตใจ  
ไม"ยอมแพ,ต"ออํานาจฝFายตํ่า  หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต"อบาปตามหลักของศาสนา  คํานึง 
ถึงผลประโยชน�ของส"วนรวม และของชาติมากกว"าผลประโยชน�ของตนเอง 

กิจกรรมนักเรียน  เป:นกิจกรรมท่ีมุ"งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป:นผู,นํา  ผู,ตามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ  การทํางานร"วมกัน  การรู,จักแก,ป6ญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล 
การช"วยเหลือแบ"งป6นเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให,สอดคล,องกับความสามารถ  ความถนัด  และ 
ความสนใจของผู,เรียน  ให,ได,ปฏิบัติด,วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได,แก"  การศึกษาวิเคราะห�  วางแผน  ปฏิบัติ
ตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน,นการทํางานร"วมกันเป:นกลุ"มตามความเหมาะสมและสอดคล,อง
กับวุฒิภาวะของผู,เรียนและบริบทของโรงเรียน  เพ่ือให,การดําเนินกิจกรรมเป:นไปด,วยความเรียบร,อย   
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเปMาหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข,าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ,างชั่วคราว  
ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง  จึงขอแต"งต้ังบุคลากรต"อนี้เป:น  
คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน  (กิจกรรมชุมนุม) ป1การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปRSา    ผู,อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู,อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู,อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู,อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน,ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน,ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปUนิศากร หัวหน,ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน,ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน,ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  หัวหน,างานกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 
                กรรมการและผู,ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให,คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให,ดําเนินไปด,วยความเรียบร,อยบรรลุวัตถุประสงค� 
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๒. คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมชุมนุม)  ประกอบด�วย 
 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน,ากลุ"มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  หัวหน,างานกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 
                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) คุณครูท่ีมีรายชื่อต"อไปนี้            กรรมการ 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรมชุมนุม ครูท่ีปรึกษาชุมนุม หมายเหตุ 

1 ชุมนุมกีฬาพาสนุก คุณครูอมร  สีหาโมก   

2 ชุมนุมรักออมพอเพียง คุณครูกอบกุล  ใจปRSา    

3 ชุมนุมนายช"างน,อย คุณครูสมบูรณ�  วงวิลาศ   

4 ชุมนุมวาทศิลปU คุณครูนิตยาพร  กินบุญ   

5 ชุมนุมส"งเสริมสหกรณ� คุณครูอรณพ  คําแสน   

6 ชุมนุมประดิษฐ�เหรียญโปรยทาน คุณครูศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   

7 ชุมนุมหรรษาภาษไทย คุณครูช"อผกา  พิศพล   

8 ชุมนุมหัตถศิลปUอีสาน คุณครูอภิชาติ  คําวิเลิศ   

9 ชุมนุมปริศนาภาษาศิลปU 
คุณครูกาญจนพร  เพชรพิมล 
คุณครูปรมินท�  รู,เจน 

  

10 ชุมนุมริบบ้ินสวยด,วยมือเรา 
คุณครูชนิดาภา  โสหา 
คุณครูณัฐกฤตา  วันละคํา 

  

11 ชุมนุมภาษาไทยใช,ไม"ยาก 
คุณครูพัชนียา  ไชยรัตน� 
คุณครูดวงใจ  มาตรวังแสง  

  

12 ชุมนุม A - MATH (เอแม็ท) คุณครูอุทัยรัตน�  เอ่ียวศรี   

13 ชุมนุมสนุกคิดคณิตศาสตร� คุณครูบูรพา  เรืองตังญาณ   

14 ชุมนุมไพ"บริดจ� คุณครูพรพิชิต  ทิทา   

15 ชุมนุมรักวิชาการ คุณครูวิลาสินี  พรรคพิง   

16 ชุมนุมนักวิทยาศาสตร�รุ"นเยาว� คุณครูเชฐกร  ประชาโรจน�   

17  ชุมนุมนักพฤกษศาสตร�รุ"นเยาว�  คุณครูอรทัย  วงศ�สถิตย�   

18 ชุมนุม Sci - Show คุณครูสุพัตตรา  ภูนาวัง   

19 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร คุณครูพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต,    

20 ชุมนุมยุวบรรณารักษ� 
คุณครูอรววณ  พลทัสสะ 
คุณครูธัญลักษณ�  ฐานะ 
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ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรมชุมนุม ครูท่ีปรึกษาชุมนุม หมายเหตุ 

21 ชุมนุมกีฏะพฤกษา 
คุณครูพิมผกา  พิมพุฒ 
คุณครูรัตนา  กนกหงษา 

  

22 ชุมนุมสภานักเรียน  คุณครูเนตรนภา  คลังกลาง   

23 ชุมนุมสุนทรีพาเพลิน 
คุณครูพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี 
คุณครูภัทราภรณ�  ลิมปUนิศากร 

  

24 ชุมนุมยุวธนาครออมสิน คุณครูเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   

25 ชุมนุมธรรมสว"างใจ 
คุณครูสิริกาญจน�  ผาโคตร 
คุณครูบัวลอง  พรนิคม 

  

26 ชุมนุมจิตอาสา 
คุณครูจุฑารัตน�  สมมาตย� 
คุณครูชนิกานต�  คะนนท� 

  

27 ชุมนุมเพลงคุณธรรม 
คุณครูเพ็ญนภา  สีสุกอง 
 คุณครูรุ"งนภา  เหล"าเทพ 

  

28 ชุมนุมรักสุขภาพ คุณครูอุดม  พิมพ�เทศ   

29 ชุมนุมเสียงทองร,องไทยลูกทุ"ง คุณครูธัญญา  ศรีสูงเนิน   

30 ชุมนุมแต"งเติมเสริมสวย คุณครูอุไร  ครองผา   

31 ชุมนุมประดิษฐ�คิดสร,างสรรค� คุณครูจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช   

32 ชุมนุมท"องไปในดิจิตอล คุณครูสมาน  ล้ําลอง   

33 ชุมนุมประชาสัมพันธ�เสียงตามสาย คุณครูปาริฉัตต�  ไวคํา   

34 ชุมนุม English is fun 

Miss.Miriam  Wambui 
Mr.Tanue  Forsuh 

  

คุณครูมณฑกร  ทองเหลา 
คุณครูวิชญามินทร�  ชมปาท,าง 

  

35 ชุมนุมนนุกไปกับไม,กอล�ฟ คุณครูสานิตย�  มหาหิงคุ�   

36 ชุมนุม TO BE NUMBER ONE  
คุณครูอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล 
คุณครูพรทิพย�  อุ"นมีศรี 

  

37 ชุมนุม Crossword Game 
คุณครูณัฐธิดา  เหลาหา 
คุณครูภรณ�ชนก  บุญจวง 

  

38 ชุมนุมจัดสวนแก,วสวนขวัญ คุณครูเมวดี  สุรนันท�   

39 ชุมนุมฟุตบอล คุณครูคมสัน  สอโส   
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ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรมชุมนุม ครูท่ีปรึกษาชุมนุม หมายเหตุ 

40 ชุมนุมคณิตคิดเพลิน 
คุณครูกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ 
คุณครูภัทรา  การนา 

  

41 ชุมนุมต,นกล,าคุณธรรม 
คุณครูกานติมา  มุลทากุล 
 คุณครูนุกูล  ศรีโอษฐ� 

  

42  ชุมนุมอ.ย. น,อย  คุณครูศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล   

43 ชุมนุม Englis is easy คุณครูมะลิวรรณ  ยมโคตร   

44 ชุมนุม UBR BAND คุณครูพงศกร  สุวรรณศรี   

45 ชุมนุมซูโดกุ คุณครูศิวารักษ�  ไชยสมบัติ   

46 ชุมนุมคณิตคิดสนุก คุณครูกันย�ชิสา  สามารถ   

47 ชุมนุมขับร,องเพลงสากล  คุณครูยุวดี  รัชพันธ�   

48 ชุมนุมแม"ไม,มวยไทย คุณครูศศิกานต�  ยามสุข   

49 ชุมนุมนาฏศิลปU คุณครูรุจิรา  บุณญานุสนธ�   

50 ชุมนุมโยธวาทิต คุณครูสิทธิ์ศักด์ิ  พรมสีแก,ว   

51 ชุมนุมพูดจาภาษาจีน คุณครูกานดา  เรืองวานิช   

52 ชุมนุมบุปผามาลัยกรอง คุณครูณัฐดนัย  เกาะหาร   

 
มีหน�าท่ี 
  ๑) ศึกษาวิสัยทัศน&  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค&  มาตรฐานการเรียนรู�  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู�  สาระและมาตรฐานการเรียนรู�  
โครงสร�างเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู�  การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
   กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป:นกิจกรรมนักเรียนท่ีโรงเรียนสนับสนุนให,ผู,เรียนรวมกลุ"มกันจัดข้ึนตาม
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู,เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู,เรียนตามเจตนารมณ�ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
    ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ"มของผู,เรียนท่ีมีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและร"วม
ปฏิบัติกิจกรรมให,บรรลุวัตถุประสงค� เพ่ือพัฒนาความรู, ทักษะ ประสบการณ�ของตนเองให,เต็มตามศักยภาพ 
ตลอดจนปลูกฝ6งจิตสํานึกในการทําประโยชน�ต"อตนเองและสังคม 
    ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ"มผู,เรียนท่ีมีความมุ"งหมายอย"างใดอย"างหนึ่งร"วมกันการ
จัดต้ังมีการกําหนดวัตถุประสงค� ข,อบังคับ สมาชิก โครงสร,างของชมรม และบทบาทของผู,ท่ีเก่ียวข,อง ให,
เป:นไปตามข,อกําหนดของโรงเรียน 
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   กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการท่ีสําคัญดังนี้ 
    ๑) เป:นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร,างสรรค�และออกแบบกิจกรรมของผู,เรียนตามความสมัครใจ 
    ๒) เป:นกิจกรรมท่ีผู,เรียนร"วมกันทํางานเป:นทีม ช"วยกันคิด ช"วยกันทํา และช"วยกันแก,ป6ญหา 
    ๓) เป:นกิจกรรมท่ีส"งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู,เรียน 
    ๔) เป:นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู,เรียน รวมท้ังบริบทของโรงเรียนและ
ท,องถ่ิน 
   วัตถุประสงค& 
    ๑) เพ่ือให,ผู,เรียนได,ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต,องการของตน 
    ๒) เพ่ือให,ผู,เรียนได,พัฒนาความรู, ความสามารถด,านการคิดวิเคราะห� สังเคราะห� ให,เกิด
ประสบการณ�ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 
    ๓) เพ่ือส"งเสริมให,ผู,เรียนใช,เวลาให,เกิดประโยชน�ต"อตนเองและส"วนรวม 
    ๔) เพ่ือให,ผู,เรียนทํางานร"วมกับผู,อ่ืนได,ตามวิถีประชาธิปไตย 
   ขอบข7าย 
    กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข"ายดังนี้ 
    ๑) เป:นกิจกรรมท่ีเก้ือกูล ส"งเสริมการเรียนรู, ๘ กลุ"มสาระการเรียนรู, ให,กว,างขวาง 
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
    ๒) เป:นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู,เรียน 
    ๓) เป:นกิจกรรมท่ีสามารถจัดได,ท้ังในและนอกโรงเรยีน และท้ังในและนอกเวลาเรยีน 
   แนวการจัดกิจกรรม 
    การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของโรงเรียน สามารถปรับใช,ได,ตามความเหมาะสมกับบริบท
และสภาพของโรงเรียน ดังนี้ 
    ๑) โรงเรียนบริหารการจัดการให,ผู,เรียนดําเนินกิจกรรมได,หลากหลาย ท้ังรูปแบบภายใน 
หรือภายนอกห,องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช"น กิจกรรมระยะเวลา ๑ ภาคเรียน  กิจกรรม
ระยะเวลา ๑ ป1การศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว"า ๑ ป1การศึกษา 
    ๒) โรงเรียนควรสํารวจความสนใจของผู,เรียนในการเลือกเข,าร"วมชุมนุม ชมรม หรือ 
ควรให,ผู,เรียนร"วมกันจัดต้ังชุมนุมชมรม และเชิญครูเป:นท่ีปรึกษา โดยร"วมกันดําเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม  
ตามระเบียบปฏิบัติท่ีโรงเรียนกําหนด 
    ๔) ครูท่ีปรึกษากระตุ,นและส"งเสริมให,ผู,เรียนมีการถอดประสบการณ�แลกเปลี่ยนเรียนรู,และ
เผยแพร"กิจกรรม 
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  ๒) ดําเนินกิจกรรมในช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุม  เพ่ือพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป:นผู,นํา   
ผู,ตามท่ีดีความรับผิดชอบ  การทํางานร"วมกัน  การรู,จักแก,ป6ญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  
การช"วยเหลือแบ"งป6นเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให,สอดคล,องกับความสามารถ  ความถนัด  และ 
ความสนใจของผู,เรียน  ให,ได,ปฏิบัติด,วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได,แก"  การศึกษาวิเคราะห�  วางแผน  ปฏิบัติ
ตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน,นการทํางานร"วมกันเป:นกลุ"มตามความเหมาะสมและสอดคล,อง
กับวุฒิภาวะของนักเรียนและบริบทของโรงเรียนและท,องถ่ิน 

๓. อบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค&  ค7านิยม 
หลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  และปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช7วยเหลือผู�เรียน 

๔. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรปูการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี  ๑๘  เดือนเมษายน  พ.ศ. 
๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก,ไขป6ญหานักเรียนท่ีอ"านไม"ออกเขียนไม"ได,  ด,วยวิธีการท่ีเหมาะสมและ 
ถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด,านการอ"าน เขียน และคิดวิเคราะห�   
โดยใช,องค�ความรู,จากผลการทดสอบ PISA  จัดกิจกรรมการเรียนรู,ให,นักเรียนได,ฝ�กกระบวนการคิดวิเคราะห�
และเรียนรู,ได,ด,วยตนเองในทุกกลุ"มสาระการเรียนรู,  จัดให,นักเรียนได,เพ่ิมพูนการฝ�กทักษะการใช,
ภาษาต"างประเทศด,านการฟ6ง พูด เช"นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช,ในกลุ"มอาเซียน  จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน,นให,นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป:นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก"ประโยชน�ส"วนรวมมากกว"า
ประโยชน�ส"วนตน  รวมถึงเข,าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติ
ได,อย"างถูกต,อง  เพ่ิมการใช,ข,อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน"วยการเรียน 
ในการสอนระหว"างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย"างน,อยร,อยละ ๓๐ ของการสอบแต"ละครั้ง  และ
เตรียมความพร,อมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี  ๓  และ  ๖  
ดําเนินการตามแนวทางการใช,ข,อสอบในการสอบปลายป1ของผู,เรียน  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ลงวันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

๕. ดําเนินการตามนโยบายค"านิยมหลัก  ๑๒  ประการสู"การปฏิบัติ  การขับเคลื่อนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  การปMองกันและแก,ไขป6ญหายาเสพติด  การรณรงค�ปMองกันและแก,ไขป6ญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนส"งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู,”  
การจัดการเรียนรู,ด,วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  (STEM Education) 

๖. ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  (ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ)  เป:นการดําเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค�ของสมเด็จพระเจ,าอยู"หัว รัชกาล 
ท่ี ๑๐  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให,นักเรียน ครู ผู,บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักรู, เข,าใจ และมีกระบวนการคิดอย"างมีเหตุผลซึมซับคุณค"าแห"งคุณธรรมความดีอย"างเป:นธรรมชาติ 



 ๘

และสร,างความรู,สึกผิดชอบชั่วดีรวมท้ังสร,างเครือข"ายชุมชนองค�กรแห"งคุณธรรม โดยประสานความร"วมมือ 
จากหน"วยงานและองคกร�ท่ีทํางานด,านคุณธรรมอย"างเป:นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

๗. ดําเนินการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด,วยนวัตกรรม KKU 
Smart Learning Academy 

๘. ดําเนินการตามหลักสูตรต,านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) รายวิชาเพ่ิมเติม 
“การปMองกันการทุจริต” ประกอบด,วย ๔ หน"วยการเรียนรู, ได,แก" ๑) การคิดแยกแยะระหว"างผลประโยชน� 
ส"วนตนและผลประโยชน�ส"วนรวม ๒) ความละอายและความไม"ทนต"อการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียง
ต,านทุจริต ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต"อสังคมท่ีสถานศึกษาจัดให,กับผู,เรียนเพ่ือปลูกฝ6งและปMองกัน 
การทุจริตไม"ให,เกิดข้ึน  ให,มีความรู, ความเข,าใจ มีทักษะ กระบวนการ มีสมรรถนะท่ีสําคัญ และคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค� 

๙. ดําเนินการตามตามเจตนารมณ�  กระบวนทัศน�  ภาพความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู"มาตรฐานสากล  บริหารจัดการด,วยระบบ
คุณภาพ  ให,นักเรียนได,รับการพัฒนาให,เป:นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อันหมายถึง เป:นคนดี เป:นคนเก"งเป:นคน 
ท่ีสามารถดํารงชีวิตได,อย"างมีคุณค"าและมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป:นไทย ภายใต,บริบทสังคมโลกใหม" 
รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด,านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือ 
การพ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแข"งขัน  และโรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงข้ึนสู"มาตรฐานสากล   
ผ"านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห"งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(OBECQA) และตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห"งชาติ (TQA) 

๑๐. ดําเนินการตามนโยบาย “๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ”  ซ่ึงโรงเรียนคุณภาพประจาตําบล 
ระดับมัธยมศึกษา คือ การพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให,เป:นศูนย�กลาง ของชุมชน เป:นต,นแบบโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีความพร,อมให,บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเป:นศูนย�รวมหรือเป:น 
แหล"งการเรียนรู,ของชุมชน ท่ีสร,างโอกาสให,นักเรียนในพ้ืนท่ีได,รับการพัฒนาอย"างเต็มท่ีให,ชุมชนมีส"วนร"วมและ
เกิดความรู,สึกเป:นเจ,าของ สร,างความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส"งบุตรหลาน 
เข,ามาเรียน นําไปสู"การลดค"าใช,จ"ายของผู,ปกครอง สร,างเครือข"ายการมีส"วนร"วมในการร"วมกันจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาท่ีเป:นประโยชน� เชื่อมโยงความสัมพันธ�กับชุมชนได,อย"างต"อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 ๑๑. ร7วมมือกับคณะกรรมการระดับช้ัน  หัวหน�าระดับช้ันในการกํากับดูแล  และแก�ไขพฤติกรรม
นักเรียนในช้ันท่ีรับผิดชอบ  ให�มีระเบียบวินัย  และความประพฤติเรียบร�อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

๑๓. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทํารายงานในชุมนุมท่ีรับผิดชอบ   
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนําเสนอผู�บริหารโรงเรียน  เดือนละ ๑ ครั้ง 



 ๙

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,เกิด 
ผลดีแก"ทางราชการสืบไป  ถ,าพบข,อผิดพลาดในการพิมพ�  ป6ญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข,อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน,าท่ีให,แจ,งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก,ไข  และรายงานให,ผู,อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก,ไขต"อไป 
 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป:นต,นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปRSา) 

ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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