
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๒๒  /  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน  (กิจกรรมรักษ�สิ่งแวดล*อม) 

ป0การศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กําหนดกิจกรรมพัฒนา
ผู*เรียนท่ีมุ งให*ผู*เรียนได*พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย างรอบด*านเพ่ือความเป;นมนุษย�ท่ีสมบูรณ� 
ท้ังร างกาย  สติป<ญญา  อารมณ�  และสังคม  เสริมสร*างให*เป;นผู*มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
ปลูกฝ<งและสร*างจิตสํานึกของการทําประโยชน�เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได*  และอยู ร วมกับผู*อ่ืน
อย างมีความสุข  กิจกรรมพัฒนาผู*เรียนมุ งพัฒนาผู*เรียนให*ใช*องค�ความรู*  ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู*  
8  กลุ มสาระการเรียนรู*  และประสบการณ�ของผู*เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช วยให*ผู*เรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ  อันได*แก  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก*ป<ญหา  
ความสามารถในการใช*ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช*เทคโนโลยี  ซ่ึงจะส งผลให*การพัฒนาผู*เรียน
ให*มีคุณลักษณะอันพึงประสงค�  มีทักษะการทํางานและอยู ร วมกับผู*อ่ืนในสังคมได*อย างมีความสุขในฐานะ
เป;นพลเมืองไทยและพลโลก  อันได*แก   รักชาติ  ศาสน�  กษัตริย�  ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  ใฝCเรียนรู*  
อยู อย างพอเพียง  มุ งม่ันในการทํางาน  รักความเป;นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาอันได*แก มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค านิยมท่ีพึงประสงค�  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�และพัฒนา
สิ่งแวดล*อม  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร วมกับผู*อ่ืนได* และมีเจตคติท่ีดีต ออาชีพ
สุจริต  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�  คิดสังเคราะห�  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร*างสรรค�  คิดไตร ตรอง
และมีวิสัยทัศน�  มีความรู*และทักษะท่ีจําเป;นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู*ด*วยตนเอง  
รักการเรียนรู* และพัฒนาตนเองอย างต อเนื่อง  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด*านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา 

กิจกรรมนักเรียน  เป;นกิจกรรมท่ีมุ งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป;นผู*นํา  ผู*ตามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ  การทํางานร วมกัน  การรู*จักแก*ป<ญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล 
การช วยเหลือแบ งป<นเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให*สอดคล*องกับความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผู*เรียน  ให*ได*ปฏิบัติด*วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได*แก   การศึกษาวิเคราะห�  วางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน*นการทํางานร วมกันเป;นกลุ มตามความเหมาะสม
และสอดคล*องกับวุฒิภาวะของผู*เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�เป;นกิจกรรมท่ีส งเสริมให*ผู*เรียนบําเพ็ญตนให*เป;น
ประโยชน�ต อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช วยขัดเกลาจิตใจ 
ของผู*เรียนให*มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช วยสร*างสรรค�สังคมให*อยู 
ร วมกันอย างมีความสุข 
  



 ๒

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�เป;นกิจกรรมท่ีต*องส งเสริมให*ผู*เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคลและพัฒนาการ 
ทางสมอง เน*นให*ความสําคัญท้ังความรู*และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให*ผู*เรียนคิดสร*างสรรค�
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน�อย างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต อสังคม
ในลักษณะจิตอาสา 

เพ่ือให*การดําเนินกิจกรรมเป;นไปด*วยความเรียบร*อย บรรลุตามเปGาหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
(และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม)  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  (และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม)  จึงขอแต งต้ังบุคลากรแนบท*ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน*าท่ีจัดกิจกรรม
พัฒนาผู*เรียน  (กิจกรรมรักษ�สิ่งแวดล*อม) ป0การศึกษา  ๒๕๕๘ 

หน�าท่ี 

 ๑. ศึกษาวิสัยทัศน�  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู*เรียน และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค�  มาตรฐานการเรียนรู*  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู*  สาระและมาตรฐานการเรียนรู*  
โครงสร*างเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู*  การวัดและประเมินผลการเรียนรู*ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 ๒. ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมรักษ�สิ่งแวดล*อม  เพ่ือพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป;นผู*นํา  
ผู*ตามท่ีดีความรับผิดชอบ  การทํางานร วมกัน  การรู*จักแก*ป<ญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมี
เหตุผล  การช วยเหลือแบ งป<นเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให*สอดคล*องกับความสามารถ  ความถนัด  
และความสนใจของผู*เรียน  ให*ได*ปฏิบัติด*วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได*แก   การศึกษาวิเคราะห�  วางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน*นการทํางานร วมกันเป;นกลุ มตามความเหมาะสม
และสอดคล*องกับวุฒิภาวะของผู*เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท*องถ่ิน 
 ๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� เน*นให*ผู*เรียนร วมกันสํารวจและวิเคราะห�
สภาพป<ญหา ร วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร วมสรุป
และประเมินผลการจัดกิจกรรม ร วมรายงานผล พร*อมท้ังประชาสัมพันธ�และเผยแพร ผลการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� ผู*เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข*าร วมกิจกรรมได* 
ดังนี้ 
  ๑) จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝ<งจิตอาสา) เป;นกิจกรรม 
ท่ีนักเรียนและครูประจําชั้นร วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของชั้นเรียนและโรงเรียน 
จนเกิดเป;นนิสัยในการสมัครใจทํางานต าง ๆ เพ่ือประโยชน�ของส วนรวม ซ่ึงงานเหล านี้จะขยายขอบเขต
จากใกล*ตัวไปสู สังคมท่ีอยู ภายนอกได* หรือจัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง 
กิจกรรมท่ีผู*เรียนนําเสนอการจัดกิจกรรมต อโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการหรือ
โครงงาน หรือกิจกรรมซ่ึงมีระยะเวลาเริ่มต*นและสิ้นสุดท่ีชัดเจน 
  ๒) จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) เป;นกิจกรรมท่ีนักเรียนได*รับ
การสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให*ทํากิจกรรมด*วยความสมัครใจท่ีเป;นประโยชน�แก ชุมชนและ
สังคมโดยรวม  หรือจัดกิจกรรมร วมกับองค�กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมท่ีผู*เรียนอาสาสมัครเข*าร วมกิจกรรม
กับหน วยงานหรือองค�กรอ่ืน ๆ ท่ีจัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� 
 ๔. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู*เรียนให*มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  และปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช วยเหลือผู*เรียน 
 ๕. ร วมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น  หัวหน*าระดับชั้นในการกํากับดูแล  และแก*ไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นท่ีรับผิดชอบ  ให*มีระเบียบวินัย  และความประพฤติเรียบร*อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
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 ๖. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูปการเรียน 
การสอนภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี  ๑๘ 
เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก*ไขป<ญหานักเรียนท่ีอ านไม ออกเขียนไม ได*  ด*วย
วิธีการท่ีเหมาะสมและถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด*านการอ าน เขียน
และคิดวิเคราะห�  โดยใช*องค�ความรู*จากผลการทดสอบ PISA  จัดกิจกรรมการเรียนรู*ให*นักเรียนได*ฝUก
กระบวนการคิดวิเคราะห�และเรียนรู*ได*ด*วยตนเองในทุกกลุ มสาระการเรียนรู*  จัดให*นักเรียนได*เพ่ิมพูน 
การฝUกทักษะการใช*ภาษาต างประเทศด*านการฟ<ง พูด เช นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช*ในกลุ ม
อาเซียน  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน*นให*นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป;นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก 
ประโยชน�ส วนรวมมากกว าประโยชน�ส วนตน  รวมถึงเข*าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได*อย างถูกต*อง  เพ่ิมการใช*ข*อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบ 
แบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน วยการเรียน ในการสอนระหว างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค  
อย างน*อยร*อยละ ๓๐ ของการสอบแต ละครั้ง  และเตรียมความพร*อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี  ๓  และ  ๖ 
 ๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได*รับมอบหมาย 

ขอให*ครูและบุคลากรท่ีได*รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน*าท่ีท่ีได*รับมอบหมายด*วยเรียบร*อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน*าท่ี 
อย างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน*าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให*เกิดผล
ดีแก ทางราชการสืบไป  หากพบป<ญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให*แจ*งผู*อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก*ไขป<ญหาต อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(นายบวร  ใจป]^า) 

ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



 ๔

รายชื่อครูและบุคลากรปฏิบัติดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน  (กิจกรรมรักษ�สิ่งแวดล*อม) 
ป0การศึกษา  ๒๕๕๘  (แนบท*ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๑๒๒  /  ๒๕๕๘  เรื่อง  
คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู*เรียน  (กิจกรรมรักษ�สิ่งแวดล*อม)  ป0การศึกษา  ๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี  ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘) 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน%พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
๑). นายบวร  ใจป]^า  ผู*อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒) นายสถิต  แสนลุน รองผู*อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๓). นางไพร�จิตร  แก*วศิริ รองผู*อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๔). นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน*าท่ีรองผู*อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
๕). นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน*าท่ีรองผู*อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๖). นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู*อํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให*คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให*ดําเนินไปด*วยความเรียบร*อยบรรลุวัตถุประสงค� 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมรักษ%ส่ิงแวดล�อม)  ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป2ท่ี ๔ 

๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๕ ประธานกรรมการ 
๒) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครูประจําชั้น ม.๔/๔ รองประธานกรรมการ 
๓) นางอรวรรณ  พลทัสสะ จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๑ กรรมการ 
๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน� จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๖) นายอุดม  พิมพ�เทศ จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๓ กรรมการ 
๗) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๓ กรรมการ 
๘) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต* จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๕ กรรมการ 
๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๑ กรรมการและเลขานุการ 
๑๐) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ จัดกิจกรรมชั้น ม.๔/๔ กรรมการและผู*ช วยเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมรักษ%ส่ิงแวดล�อม)  ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป2ท่ี ๕ 

๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๑ ประธานกรรมการ 
๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๑ รองประธานกรรมการ 
๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๒ กรรมการ 
๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๒ กรรมการ 
๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๓ กรรมการ 
๖) นางพัชนียา  ขจรบุรี จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๓ กรรมการ 
๗) นายพรพิชิต  ทิทา จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 
๘) นางสาวพัทจารี  เทียบแสน จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๕ กรรมการและเลขานุการ 
๙) นางสาวปaยวรรณ  สุโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมชั้น ม.๕/๕ กรรมการและผู*ช วยเลขานุการ 

  



 ๕

คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมรักษ%ส่ิงแวดล�อม)  ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป2ท่ี ๖ 

๑) นายอรณพ  คําแสน  จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๕ ประธานกรรมการ 
๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๑ รองประธานกรรมการ 
๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปbนิศากร จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๑ กรรมการ 
๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 
๕) นายประจักษ�  ศรีภูธร จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 
๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 
๗) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๕ กรรมการ 
๘) นางสาวเวียงแก*ว  สะอาด จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๓ กรรมการและเลขานุการ 
๙) นางรดาวัลย�  น*อยเสนา  จัดกิจกรรมชั้น ม.๖/๓ กรรมการและผู*ช วยเลขานุการ 
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