
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๙๘  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการส"งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  

กิจกรรมสวดมนต�ไหว.พระทําวัตรเช.า  ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ป3การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 

การศึกษาในป8จจุบันให.ความสําคัญกับการพัฒนาผู.เรียน  โดยยึดผู.เรียนเป<นสําคัญมากข้ึน  มุ"งหวัง 
ให.ผู.เรียนมีพัฒนาการแบบองค�รวม กล"าวคือ ให.เป<นคนดี  คนเก"ง คนมีความสุข  เพ่ือให.นักเรียนโรงเรียน 
อุบลรัตน�พิทยาคม  เป<นผู.มีสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถ 
ในการแก.ป8ญหา  ความสามารถในการใช.ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช.เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค� (รักชาติ  ศาสน� กษัตริย�  ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  ใฝBเรียนรู.  อยู"อย"างพอเพียง  มุ"งม่ันในการทํางาน   
รักความเป<นไทย  มีจิตสาธารณะ)  สามารถอยู"รวมกับผู.อ่ืนในสังคมได.อย"างมีความสุข  ในฐานะเป<นพลเมือง
ไทยและพลโลก  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด.านคุณภาพผู.เรียน  คือมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ 
ค"านิยมท่ีพึงประสงค�  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล.อม  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานร"วมกับผู.อ่ืนได. และมีเจตคติท่ีดีต"ออาชีพสุจริต  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�   
คิดสังเคราะห�  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร.างสรรค�  คิดไตร"ตรองและมีวิสัยทัศน�  มีความรู.และทักษะ 
ท่ีจําเป<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�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส"วนรวม  กตัญHูต"อพ"อแม" ผู.ปกครอง 
ครูบาอาจารย�  ใฝBหาความรู. หม่ันศึกษาเล"าเรียนท้ังทางตรง และทางอ.อม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
อันงดงาม  มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต"อผู.อ่ืน เผื่อแผ"และแบ"งป8น  เข.าใจเรียนรู.การเป<นประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป<นประมุขท่ีถูกต.อง  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู.น.อยรู.จักการเคารพผู.ใหญ" 
มีสติรู.ตัว รู.คิด รู.ทํา รู.ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู"หัว  รู.จักดํารงตนอยู"โดยใช. 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู"หัว รู.จักอดออมไว.ใช.เม่ือ 
ยามจําเป<น มีไว.พอกินพอใช. ถ.าเหลือก็แจกจ"ายจําหน"าย และพร.อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร.อม เม่ือ 
มีภูมิคุ.มกันท่ีดี  มีความเข.มแข็งท้ังร"างกาย และจิตใจ ไม"ยอมแพ.ต"ออํานาจฝBายตํ่า  หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต"อบาปตามหลักของศาสนา  คํานึงถึงผลประโยชน�ของส"วนรวม และของชาติมากกว"าผลประโยชน�
ของตนเอง 



๒ 

เพ่ือให.การดําเนินกิจกรรมเป<นไปด.วยความเรียบร.อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค�  เปKาหมาย
ท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก.ไข
เพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ 
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ.างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง  จึงขอแต"งต้ังบุคลากรต"อนี้เป<นคณะกรรมการดําเนินการส"งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน กิจกรรมสวดมนต�ไหว.พระทําวัตรเช.า  ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ป3การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปQRา    ผู.อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู.อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู.อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน.ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน.ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร หัวหน.ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน.ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน.ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน.ากลุ"มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
                กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  หัวหน.างานส"งเสริมและพัฒนาให.นักเรียนมีวินัย 
         คุณธรรมและจริยธรรม  กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให.คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ให.การดําเนินงาน 
เป<นไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน หัวหน.ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  หัวหน.างานส"งเสริมและพัฒนาให.นักเรียนมีวินัย 
   คุณธรรมและจริยธรรม รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู  ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู  ค.ศ.๓        กรรมการ 



 ๓ 

 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู  ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู  ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู  ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู  ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู.ช"วย         กรรมการ 
 ๑๐) คณะคุณครู  พนักงานราชการ  ลูกจ.าง  ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๙๘  /  ๒๕๖๒  เรื่อง  แต"งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน.าท่ีหัวหน.าระดับชั้นและ 
ครูประจําชั้น  ประจําป3การศึกษา  ๒๕๖๒  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๑๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน.ากลุ"มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
                กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ.าง    กรรมการและผู.ชวยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑. จัดเตรียมสถานท่ีห.องจริยธรรม  หนังสือสวดมนต�  ซีดีบทสวดมนต� และนํานักเรียนสวดมนต�
ไหว.พระทําวัตรเช.า นั่งสมาธิ  เจริญสติ  ท่ีห.องจริยธรรม 

 ๒. ครูประจําชั้นนํานักเรียนสวดมนต�ไหว.พระทําวัตรเช.า นั่งสมาธิ  เจริญสติ  ท่ีห.องจริยธรรม
ต้ังแต"เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ตามตารางท่ีกําหนดแนบท.ายคําสั่งนี้ และบันทึกผลการปฏิบัติงานให.
ผู.อํานวยการโรงเรียนทราบ 

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�  ป8ญหาข.อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข.อสงสัยในการปฏิบัติหน.าท่ี 
ให.แจ.งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก.ไข  และรายงานให.ผู.อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทาง 
การแก.ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป<นต.นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปQRา) 

ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
   



๔ 

ตารางสวดมนต&ไหว�พระทําวัตรเช�า  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
ประจําภาคเรียนท่ี  ๑  ป0การศึกษา  ๒๕๖๒  ณ  ห�องจริยธรรม  อาคาร  ๒ 

ช้ันเรียนท่ีปฏิบัติ วัน เดือน ป0 วัน เดือน ป0 วัน เดือน ป0 หมายเหตุ 

ม. ๖/๕ จ. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ จ. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ พ. ๔ ก.ย. ๒๕๖๒ คุณครูประจําชั้น 
นํานักเรียน 
สวดมนต�ไหว.พระ 
ทําวัตรเช.า  นั่งสมาธิ  
เจริญสติ  ท่ีห.องจริยธรรม  
อาคาร ๒  ต้ังแต"เวลา 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  
ตามตารางท่ีกําหนด และ
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
ให.ผู.อํานวยการโรงเรียน
ทราบ 

คุณครูผู�รับผิดชอบ 
ทําหน�าท่ีประสานงาน
ประจําวัน 
วันจันทร& 
คุณครูสิริกาจน�  ผาโคตร 
คุณครูเพ็ญนภา  สีสุกอง 
วันอังคาร 
คุณครูจุฑารัตน�  สมมาตย� 
คุณครูณัฐกฤตา  วันละคํา 
วันพุธ 
คุณครูภัทราภรณ� 

ลิมปTนิศากร 
คุณครูธัญลักษณ�  ฐานะ 
วันพฤหัสบดี 
คุณครูพรทิพย�  อุ"นมีศรี 
คุณครูนุกูล  ศรีโอษฐ� 
 

ม. ๖/๔ อ. ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๕ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๖/๓ พ. ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๖ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๖/๒ พฤ. ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ จ. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ จ. ๙ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๖/๑ อ. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ อ. ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ อ. ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๕/๕ พ. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ พ. ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ พ. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๕/๔ พฤ. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ พฤ. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๕/๓ ศ. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ศ. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๕/๒ จ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ อ. ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ จ. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๕/๑ อ. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ พ. ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ อ. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๔/๕ พ. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ พฤ. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒ พ. ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๔/๔ พฤ. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ ศ. ๒ ส.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๔/๓ ศ. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ จ. ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๔/๒ จ. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ อ. ๖ ส.ค. ๒๕๖๒ จ. ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๔/๑ อ. ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ พ. ๗ ส.ค. ๒๕๖๒ อ. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๓/๖ พ. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ พฤ. ๘ ส.ค. ๒๕๖๒ พ. ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๓/๕ พฤ. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ ศ. ๙ ส.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๓/๔ ศ. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ อ. ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๓/๓ จ. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ พ. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ จ. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
ม. ๓/๒ อ. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ พฤ. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ อ. ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ม. ๓/๑ พ. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ ศ. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ พ. ๒ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ม. ๒/๖ พฤ. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ จ. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๓ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ม. ๒/๕ ศ. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ อ. ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ม. ๒/๔ จ. ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ พ. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๒ จ. ๗ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ม. ๒/๓ อ. ๒ ก.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ อ. ๘ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ม. ๒/๒ พ. ๓ ก.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ พ. ๙ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ม. ๒/๑ พฤ. ๔ ก.ค. ๒๕๖๒ จ. ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ 
ม. ๑/๖ ศ. ๕ ก.ค. ๒๕๖๒ อ. ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 



 ๕ 

ช้ันเรียนท่ีปฏิบัติ วัน เดือน ป0 วัน เดือน ป0 วัน เดือน ป0 หมายเหตุ 

ม. ๑/๕ จ. ๘ ก.ค. ๒๕๖๒ พ. ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒  วันศุกร& 
คุณครูกานติมา  มุลทากุล 
คุณครูรุ"งนภา  เหล"าเทพ 
คุณครูเบญจวรรณ 

พิมพ�เทศ 

ม. ๑/๔ อ. ๙ ก.ค. ๒๕๖๒ พฤ. ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒  
ม. ๑/๓ พ. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ ศ. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒  
ม. ๑/๒ พฤ. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ จ. ๒ ก.ย. ๒๕๖๒  
ม. ๑/๑ ศ. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ อ. ๓ ก.ย. ๒๕๖๒  

 


