
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๐๑  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐาน 
ป1การศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานให.มีความเหมาะสมกับยุคสมัยป7จจุบัน โดยมีเจตนารมณ�ท่ีจะปลูกฝ7งให.นักเรียนเป/นคนดี มีความรู. 
คู! คุณธรรม อันจะเป/นการสร.างภูมิคุ.มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย!างยั่งยืน สามารถนาไปใช. 
ใน ชีวิตประจําวัน และอยู!ร!วมกับผู.อ่ืนในสังคมได.อย!างมีความสุข รู.เท!าทันการเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว 
ในด.านต!าง ๆ นําไปสู!การสร.างสังคมคุณธรรม จริยธรรม และได.คัดเลือกโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมร!วม
โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐาน  ให.
ครูผู.สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐาน ในรูปแบบ Active 
Learning สอดคล.องกับมาตรฐานการเรียนรู.และตัวชี้วัดในสาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ!มสาระ
การเรียนรู.สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ได.อย!างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให.การดําเนินไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธภิาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ 
(๑) แห!งระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติ
ข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ.าง
ชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เป/น
คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต.นแบบ 
การเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐาน  ป1การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปUVา    ผู.อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู.อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 



๒ 

 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู.อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน.ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปYนิศากร หัวหน.ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษาฯ 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ.๑ 

กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให.คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก.ไขป7ญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให.ดําเนินไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 
และประสานงานกับกลุ!มบริหารงานอ่ืนในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข.อง  เพ่ือให.บรรลุเป\าหมายนักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  เป/นคนดี  คนเก!ง  อยู!ในสังคมอย!างมีความสุข 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย 

 คณะคุณครู  พนักงานราชการ  ลูกจ.างและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม

ทุกคน 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ศึกษาทําความเข.าใจในเอกสารเอกสารประกอบการอบรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐาน 

 ๒) ให.ความร!วมมือ สนับสนุน  ส!งเสริม  การดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
ขับเคลื่อนขอความร!วมมือ 

 ๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได.รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการดําเนินการขับเคล่ือน    ประกอบด�วย 

 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๖) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 



๓ 

 ๗) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู.ช!วย        กรรมการ 
 ๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ.าง       กรรมการ 
 ๑๐) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ศึกษาทําความเข.าใจในเอกสารประกอบการอบรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐาน  แนวทางในการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ให.มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.
ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐาน 

 ๒) สร.างความรู.  ความเข.าใจ  ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 
ในโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐาน  แนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา ให.มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและ 
สมาธิเป/นฐาน 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น ( ม.๑) 
 นําโครงสร.างรายวิชาของโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐานในรายวิชา 

สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี ๑ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นชอบบรรจุ 
ลงในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเป/นรายวิชาพ้ืนฐานในรายวิชาสังคมศึกษา หรือรายวิชา ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หรือรายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม โดยให.
จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตามหน!วยการ เรียนรู.และ
กิจกรรมการเรียนรู.ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นชอบ จํานวน ๒๐ชั่วโมง/ ภาคเรียน 
และให.บริหารจัดการเรียนการสอนสาระอ่ืนๆ ในกลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
ตามโครงสร.างเวลาเรียนท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด สําหรับ 
ในด.านกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นโรงเรียนสามารถดําเนินการได.ในช!วงเวลาท่ีโรงเรียนเห็นว!าเหมาะสม เช!น 
ในช!วงเวลากิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�เป/นต.น กรณีโรงเรียนท่ีไม!สามารถนํา
โครงสร.างรายวิชาของโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐานบรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษาได.
เนื่องจากมีป7ญหาอุปสรรคสําคัญกรณีใดๆ ก็ตาม โรงเรียนสามารถพิจารณานําหน!วยการเรียนรู.และกิจกรรม 
การเรียนรู.รายวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี ๑ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเห็นชอบไปใช.ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ให.สอดคล.องเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนแต!ละโรงต!อไป 
  



๔ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๔-๖) 
 นําโครงสร.างรายวิชาของโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู.ท่ีมีสติและสมาธิเป/น ฐานในรายวิชา 

สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี ๔-๖ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นชอบบรรจุ 
ลงในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเป/นรายวิชาพ้ืนฐานในรายวิชาสังคมศึกษา หรือรายวิชา ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หรือรายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับ 
ชั้น ม.๔ (ยกเว.นกรณีไม!สามารถดําเนินการได.ตามบริบทของแต!ละโรงเรียน จึงจะจัดในระดับชั้น ม.๕ หรือ ม.๖ 
ตามท่ีโรงเรียนเห็นเหมาะสม ) โดยให.จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ตามหน!วยการเรียนรู.และกิจกรรมการเรียนรู.ท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เห็นชอบ จํานวน ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน และให.บริหารจัดการเรียนการสอนสาระอ่ืนๆ ในกลุ!มสาระการเรียนรู.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามโครงสร.างเวลาเรียนท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด สําหรับในด.านกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นโรงเรียนสามารถดําเนินการได. 
ในช!วงเวลาท่ีโรงเรียนเห็นว!า เหมาะสม เช!น ในช!วงเวลากิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน� เป/นต.น กรณีโรงเรียนท่ีไม!สามารถนําโครงสร.างรายวิชาของโรงเรียนต.นแบบการเรียนรู. 
ท่ีมีสติและสมาธิเป/นฐานบรรจุลงในหลักสูตร สถานศึกษาได.เนื่องจากมีป7ญหาอุปสรรคสําคัญกรณีใดๆ ก็ตาม 
โรงเรียนสามารถพิจารณานําหน!วยการเรียนรู. และกิจกรรมการเรียนรู.ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเห็นชอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี ๔–๖ ไปใช.ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานใน 
กลุ!มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให.สอดคล.องเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนแต!ละ
โรงต!อไป 

 ๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได.รับมอบหมาย 

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�  ป7ญหาข.อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข.อสงสัยในการปฏิบัติหน.าท่ี 
ให.แจ.งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบแก.ไข  และรายงานให.ผู.อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก.ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!วันท่ี  ๑๖  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายบวร  ใจปUVา) 
ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


