คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๒๒ / ๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน (กิจกรรมรักษสิ่งแวดล*อม)
ป0การศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดกิจกรรมพัฒนา
ผู*เรียนที่มุงให*ผู*เรียนได*พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบด*านเพื่อความเป;นมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย สติป<ญญา อารมณ และสังคม เสริมสร*างให*เป;นผู*มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
ปลูกฝ<งและสร*างจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได* และอยูรวมกับผู*อื่น
อยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู*เรียนมุงพัฒนาผู*เรียนให*ใช*องคความรู* ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู*
8 กลุมสาระการเรียนรู* และประสบการณของผู*เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อชวยให*ผู*เรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ อันได*แก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก*ป<ญหา
ความสามารถในการใช*ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช*เทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลให*การพัฒนาผู*เรียน
ให*มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะการทํางานและอยูรวมกับผู*อื่นในสังคมได*อยางมีความสุขในฐานะ
เป;นพลเมืองไทยและพลโลก อันได*แก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝCเรียนรู*
อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเป;นไทยและมีจิตสาธารณะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาอันได*แกมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดล*อม มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผู*อื่นได* และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสร*างสรรค คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน มีความรู*และทักษะที่จําเป;นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู*ด*วยตนเอง
รักการเรียนรู* และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด*านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
กิจกรรมนักเรียน เป;นกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป;นผู*นํา ผู*ตามที่ดี
ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรู*จักแก*ป<ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล
การชวยเหลือแบงป<นเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดให*สอดคล*องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู*เรียน ให*ได*ปฏิบัติด*วยตนเองในทุกขั้นตอน ได*แก การศึกษาวิเคราะห วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน*นการทํางานรวมกันเป;นกลุมตามความเหมาะสม
และสอดคล*องกับวุฒิภาวะของผู*เรียนและบริบทของสถานศึกษา
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเป;นกิจกรรมที่สงเสริมให*ผู*เรียนบําเพ็ญตนให*เป;น
ประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อชวยขัดเกลาจิตใจ
ของผู*เรียนให*มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อชวยสร*างสรรคสังคมให*อยู
รวมกันอยางมีความสุข

๒
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเป;นกิจกรรมที่ต*องสงเสริมให*ผู*เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เน*นให*ความสําคัญทั้งความรู*และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให*ผู*เรียนคิดสร*างสรรค
ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ในลักษณะจิตอาสา
เพื่อให*การดําเนินกิจกรรมเป;นไปด*วยความเรียบร*อย บรรลุตามเปGาหมายที่กําหนด อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
(และที่แก*ไขเพิ่มเติม) และมาตรา ๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แก*ไขเพิ่มเติม) จึงขอแตงตั้งบุคลากรแนบท*ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน*าที่จัดกิจกรรม
พัฒนาผู*เรียน (กิจกรรมรักษสิ่งแวดล*อม) ป0การศึกษา ๒๕๕๘
หนาที่
๑. ศึกษาวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู*เรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู* ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู* สาระและมาตรฐานการเรียนรู*
โครงสร*างเวลาเรียน การจัดการเรียนรู* การวัดและประเมินผลการเรียนรู*ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๒. ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมรักษสิ่งแวดล*อม เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป;นผู*นํา
ผู*ตามที่ดีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรู*จักแก*ป<ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การชวยเหลือแบงป<นเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดให*สอดคล*องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู*เรียน ให*ได*ปฏิบัติด*วยตนเองในทุกขั้นตอน ได*แก การศึกษาวิเคราะห วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน*นการทํางานรวมกันเป;นกลุมตามความเหมาะสม
และสอดคล*องกับวุฒิภาวะของผู*เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท*องถิ่น
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เน*นให*ผู*เรียนรวมกันสํารวจและวิเคราะห
สภาพป<ญหา รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน รวมสรุป
และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมรายงานผล พร*อมทั้งประชาสัมพันธและเผยแพรผลการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ผู*เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข*ารวมกิจกรรมได*
ดังนี้
๑) จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพื่อปลูกฝ<งจิตอาสา) เป;นกิจกรรม
ที่นักเรียนและครูประจําชั้นรวมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของชั้นเรียนและโรงเรียน
จนเกิดเป;นนิสัยในการสมัครใจทํางานตาง ๆ เพื่อประโยชนของสวนรวม ซึ่งงานเหลานี้จะขยายขอบเขต
จากใกล*ตัวไปสูสังคมที่อยูภายนอกได* หรือจัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง
กิจกรรมที่ผู*เรียนนําเสนอการจัดกิจกรรมตอโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการหรือ
โครงงาน หรือกิจกรรมซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต*นและสิ้นสุดที่ชัดเจน
๒) จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม) เป;นกิจกรรมที่นักเรียนได*รับ
การสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให*ทํากิจกรรมด*วยความสมัครใจที่เป;นประโยชนแกชุมชนและ
สังคมโดยรวม หรือจัดกิจกรรมรวมกับองคกรอื่น หมายถึง กิจกรรมที่ผู*เรียนอาสาสมัครเข*ารวมกิจกรรม
กับหนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
๔. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู*เรียนให*มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผู*เรียน
๕. รวมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น หัวหน*าระดับชั้นในการกํากับดูแล และแก*ไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบ ให*มีระเบียบวินัย และความประพฤติเรียบร*อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน

๓
๖. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาจีน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๘
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก*ไขป<ญหานักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได* ด*วย
วิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการสอน จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด*านการอาน เขียน
และคิดวิเคราะห โดยใช*องคความรู*จากผลการทดสอบ PISA จัดกิจกรรมการเรียนรู*ให*นักเรียนได*ฝUก
กระบวนการคิดวิเคราะหและเรียนรู*ได*ด*วยตนเองในทุกกลุมสาระการเรียนรู* จัดให*นักเรียนได*เพิ่มพูน
การฝUกทักษะการใช*ภาษาตางประเทศด*านการฟ<ง พูด เชนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาที่ใช*ในกลุม
อาเซียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน*นให*นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป;นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน รวมถึงเข*าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได*อยางถูกต*อง เพิ่มการใช*ข*อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบ
แบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหนวยการเรียน ในการสอนระหวางภาคเรียนและในการสอบปลายภาค
อยางน*อยร*อยละ ๓๐ ของการสอบแตละครั้ง และเตรียมความพร*อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ ๓ และ ๖
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได*รับมอบหมาย
ขอให*ครูและบุคลากรที่ได*รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน*าที่ที่ได*รับมอบหมายด*วยเรียบร*อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน*าที่
อยางเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน*าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให*เกิดผล
ดีแกทางราชการสืบไป หากพบป<ญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด ให*แจ*งผู*อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก*ไขป<ญหาตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบวร ใจป]^า)
ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๔
รายชื่อครูและบุคลากรปฏิบัติดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน (กิจกรรมรักษสิ่งแวดล*อม)
ป0การศึกษา ๒๕๕๘ (แนบท*ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ที่ ๑๒๒ / ๒๕๕๘ เรื่อง
คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน (กิจกรรมรักษสิ่งแวดล*อม) ป0การศึกษา ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะกรรมการอํานวยการ
๑).
๒)
๓).
๔).
๕).
๖).

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน%พิทยาคม
ที่ปรึกษา
นายบวร ใจป]^า
ผู*อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายสถิต แสนลุน รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางไพรจิตร แก*วศิริ รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน*าที่รองผู*อํานวยการโรงเรียน กรรมการ
นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน*าที่รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นายประเสริฐ ฐานะ รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให*คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน
ให*ดําเนินไปด*วยความเรียบร*อยบรรลุวัตถุประสงค
คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมรักษ%สิ่งแวดลอม) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นป2ที่ ๔
๑) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
๒) นายสานิตย มหาหิงค
๓) นางอรวรรณ พลทัสสะ
๔) นายเชฐกร ประชาโรจน
๕) นางสาวศศิกานต ยามสุข
๖) นายอุดม พิมพเทศ
๗) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
๘) นายพิสิทธิ์ ดรจันทรใต*
๙) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๑๐)นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์

จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๕
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๑
จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๒
จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๒
จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๓
จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๓
จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๕
จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๑
จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๔

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู*ชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมรักษ%สิ่งแวดลอม) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นป2ที่ ๕
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๑
นางระเบียบ ดวงมาตยพล จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๑
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๒
นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๒
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๓
นางพัชนียา ขจรบุรี
จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๓
นายพรพิชิต ทิทา
จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๔
นางสาวพัทจารี เทียบแสน จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๕
นางสาวปaยวรรณ สุโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๕

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู*ชวยเลขานุการ

๕
คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมรักษ%สิ่งแวดลอม) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นป2ที่ ๖
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นายอรณพ คําแสน
นางจุฑารัตน สมมาตย
นางภัทราภรณ ลิมปbนิศากร
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
นายประจักษ ศรีภูธร
นางวิลาสินี พรรคพิง
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
นางสาวเวียงแก*ว สะอาด
นางรดาวัลย น*อยเสนา

จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๕
จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๑
จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๑
จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๒
จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๒
จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๔
จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๕
จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๓
จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู*ชวยเลขานุการ

๖

