
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๓๔  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต"งต้ังท่ีปรึกษา  หัวหน*ากลุ"ม  รองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู* 
 

ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี  ๒๓๕  /  ๒๕๕๙  เรื่อง  แต"งต้ังท่ีปรึกษา  หัวหน*ากลุ"ม
สาระการเรียนรู*  ลงวันท่ี  ๑๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไปแล*วนั้น  เนื่องจากมีข*าราชการครูย*ายไป
ดํารงตําแหน"งท่ีอ่ืน  และหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ขอลาออก  เพ่ือให*การบริหารการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนเป8นไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข*าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 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"อไปนี้เป8นท่ีปรึกษา  หัวหน*า
กลุ"ม  รองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู* 

๑ นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ�  ครู คศ.๒  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*ภาษาไทย 
๒. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู คศ.๓  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร� 
๓. ว"าท่ีร*อยตรีพรพิชิต  ทิทา  ครู คศ.๑  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร� 
๔. นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู คศ.๒  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร� 
๕. นางภัทราภรณ�  ลิมปEนิศากร ครู คศ.๓  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*สังคมศึกษา 
            ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*สังคมศึกษา 
            ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*สุขศึกษา 
            และพลศึกษา 
๘. นายอรณพ  คําแสน   ครู คศ.๓  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*ศิลปะ 
๙. นางกอบกุล  ใจปGHา   ครู คศ.๓  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*การงานอาชีพ 
            และเทคโนโลยี 

  



 ๒

๑๐. นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู*การงานอาชีพ 
            และเทคโนโลยี 
๑๑. นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครู คศ.๓  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู* 
            ภาษาต"างประเทศ 
๑๒. นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๓  เป8นท่ีปรึกษากลุ"มสาระการเรียนรู* 
            ภาษาต"างประเทศ 

ท่ีปรึกษากลุ�มสาระการเรียนรู�  มีหน�าท่ีให�คําแนะนํา ปรึกษาหารือร�วมวางแผน การดําเนินงาน
ของกลุ�มสาระการเรียนรู� 

๑๓. นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู คศ.๒ เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ภาษาไทย 
๑๔. นางสาวพัชนียา  ไชยรัตน�  ครู คศ.๒ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ภาษาไทย 
๑๕. นางสาวรัตนา  กนกหงษา  ครู คศ.๒ เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร� 
๑๖. นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร� 
๑๗. นางภัทรา  การนา   ครู คศ.๑ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร� 
๑๘. นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู คศ.๒ เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร� 
            และเทคโนโลยี 
๑๙. นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู คศ.๓ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร� 
            และเทคโนโลยี 
๒๐. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร� 
           และเทคโนโลยี 
๒๑. นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ.๑ เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*สังคมศึกษา 
            ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๒. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*สังคมศึกษา 
            ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๓. นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู คศ.๑ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*สังคมศึกษา 
            ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๔. นายคมสัน  สอโส   ครู คศ.๑ เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*สุขศึกษา 
            และพลศึกษา 
๒๕. นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครู คศ.๑ เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ศิลปะ 
๒๖. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ*าง เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ศิลปะ 
๒๗. นางสาวเมวดี  สุรนันท�     เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*การงานอาชีพ 
๒๘.นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*การงานอาชีพ 
๒๙. นางยุวดี  รัชพันธ�    ครู คศ.๒ เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู* 



 ๓

            ภาษาต"างประเทศ 
๓๐. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู คศ.๑ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู* 
            ภาษาต"างประเทศ 
๓๑.นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑ เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู* 
            ภาษาต"างประเทศ 
๓๒. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู คศ.๒ เป8นหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู* 
            กิจกรรมพัฒนาผู*เรียน 
๓๓.นายณัฐดนัย  เกาะหาร  ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก เป8นรองหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู* 
            กิจกรรมพัฒนาผู*เรียน 

หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�  มีหน�าท่ี  บริหาร จัดการกลุ�มสาระการเรียนรู� ดําเนินการ 
นิเทศติดตาม  การจัดการเรียนการสอน และส"งเสริมการเรียนรู*ของนักเรียน  ด*วยวิธีการท่ีหลากหลาย   
โดยเน*นผู*เรียนเป8นสําคัญ  อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู*เรียนให*มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู*ของสาระหรือกลุ"มสาระการเรียนรู*และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามหลักสูตร  เป(นคนด ี  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค"านิยมท่ีพึงประสงค� (รักชาติ ศาสน� กษัตริย�  ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  ใฝOเรียนรู*   
อยู"อย"างพอเพียง  มุ"งม่ันในการทํางาน  รักความเป8นไทย  และมีจิตสาธารณะ)  เห็นคุณค"าของตนเอง  มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีป)ญญา  มีความรู*ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก*ปPญหา การใช*เทคโนโลย ีและมีทักษะ
ชีวิต  มีความสุข  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย  มีความรักชาติ  
มีจิตสํานึกในความเป8นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป8นประมุข  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�วัฒนธรรมและภูมิปPญญาไทย การอนุรักษ�และ
พัฒนาสิ่งแวดล*อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ"งทําประโยชน�และสร*างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู"ร"วมกันในสังคมอย"างมี
ความสุข 

ศึกษา  วิเคราะห�บัญญัติสาระสําคัญเก่ียวกับการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร�ชาติ  ระยะ ๒๐ ปQ  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  แนวคิดการจัดการศึกษา  
วิสัยทัศน� จุดมุ"งหมาย เปSาหมาย ของแผนการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  และหน"วยงานท่ีเก่ียวข*อง 

มีขอบข�ายภาระงานท่ีต�องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. เป(นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน  คณะกรรมการกลุ�มบริหารงาน
วิชาการ  มีบทบาทหน�าท่ี 



 ๔

 ๑) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ
แนวการจัดสัดส"วนสาระการเรียนรู*และกิจกรรมพัฒนาผู*เรียนของสถานศึกษา ให*สอดคล*องกับหลักสูตร  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปPญญาของท*องถ่ิน 

 ๒) จัดทําคู"มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม  
ให*คําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู* การวัดผลและประเมินผล และ 
การแนะแนว  ให*สอดคล*องและเป8นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๓) ส"งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู* 
การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนวให*เป8นไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการ 
ของหลักสูตร 

 ๔) ประสานความร"วมมือจากบุคคล หน"วยงาน องค�กรต"าง ๆ และชุมชน เพ่ือให*การใช*หลักสูตร
เป8นไปอย"างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 ๕) ประชาสัมพันธ�หลักสูตร และการใช*หลักสูตรแก"นักเรียน ผู*ปกครอง ชุมชนและผู*เก่ียวข*อง 
และนําข*อมูลปSอนกลับจากฝOายต"าง ๆ  มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖) ส"งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู* 
 ๗) ติดตามผลการเรียนรู*ของนักเรียนเป8นรายบุคคล ระดับช"วงชั้นและระดับกลุ"มสาระ 

การเรียนรู*ในแต"ละปQการศึกษา เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานด*านต"าง ๆของสถานศึกษา 
 ๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปQท่ีผ"านมา  แล*วใช*ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรในปQการศึกษาต"อไป 

 ๙) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน*นผล 
การพัฒนา  คุณภาพนักเรียนต"อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
เหนือสถานศึกษา  สาธารณชนและผู*เก่ียวข*อง 

 ๑๐) ให*ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอย"างน*อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

๒. ดําเนินงานวางแผนงานกลุ�มสาระการเรียนรู� 

 ๑) รวบรวมข*อมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานกลุ"มสาระการเรียนรู* 
 ๒) ทําแผนงานกลุ"มสาระการเรียนรู* 
 ๓) จัดประชุมครูภายในกลุ"มสาระการเรียนรู*อย"างน*อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือรับฟPง  

ให*คําเสนอแนะ ในการปรึกษาหรือช"วยแก*ไขปPญหาทางวิชาการ 

๓. ดําเนินงานบริหารงานกลุ�มสาระการเรียนรู� 

 ๑) กําหนดหน*าท่ีความรับผิดชอบ 
 ๒) ร"วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
 ๓) ร"วมจัดกลุ"มการเรียน 
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 ๔) ร"วมจัดตารางสอน 
 ๕) จัดครูเข*าสอนตามตารางสอน 
 ๖) จัดครูสอนแทน 
 ๗) นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช*ในการดําเนินงาน 

๔. ดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

 ๑) กําหนดแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู*ร"วมกับครูภายในกลุ"มสาระโดยจัดทําเป8นปฏิทินปฏิบัติงาน
เป8นรายสัปดาห� รายเดือน รายภาค หรือรายปQการศึกษา ให*สอดคล*องกับหลักสูตรสถานศึกษารวมท้ังจัดทํา ใช* 
ปรับปรุงหน"วยการเรียนรู*และแผนการจัดการเรียนรู* 

 ๒) จัดกระบวนการเรียนรู* 
 ๓) จัดหา จัดทํา ใช* บํารุงรักษาและส"งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู*สอดคล*องกับ 

การจัดกระบวนการเรียนรู* 
 ๔) จัดสอนซ"อมเสริม 
 ๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผู*เรียนตามหลักสูตร  ท่ีหลากหลายและเน*นผู*เรียนเป8นสําคัญ 

๕. ดําเนินงานพัฒนาและส�งเสริมทางด�านวิชาการ 

 ๑) จัดกิจกรรมเพ่ือส"งเสริมการเรียนรู* 
 ๒) ส"งเสริมให*ครูได*รับการพัฒนาทางด*านวิชาการอย"างน*อย ๒๐ ชั่วโมงต"อปQ 
 ๓) พัฒนาครูทางด*านวิชาการ 
 ๔) ร"วมจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
 ๕) ส"งเสริมการวิเคราะห� วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู*ของผู*เรียน 
 ๖) ส"งเสริมการใช*สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู* 

๖. ดําเนินงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

 ๑) ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนด*วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือให*ได*ข*อมูล 
ท่ีแสดงถึงความสามารถอย"างแท*จริงของนักเรียน  และให*เป8นไปตามมาตรฐานการเรียนรู*ของกลุ"มสาระการ
เรียนรู*ท่ีกําหนด 

 ๒) สร*างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
 ๓) จัดให*มีเอกสารและแบบฟอร�มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ๔) ร"วมดําเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ๕) ดําเนินการวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ"มสาระการเรียนรู*เพ่ือปรับปรุง 

และพัฒนาอย"างต"อเนื่อง 
 ๖) ร"วมดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน 

๗. ดําเนินการนเิทศภายใน  แลกเปล่ียนประสบการณ;การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



 ๖

๘. ดําเนินงานการแนะแนวการศึกษา 

๙. ดําเนินงานส�งเสริมความรู�ทางวิชาการแก�ชุมชน 

 ๑) ประสานความร"วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน 
 ๒) ส"งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก"บุคคล ครอบครัว องค�กร หน"วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ี

จัดการศึกษา 

๑๐. ดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 ๑) ร"วมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) ร"วมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ"งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให*ดําเนินการดังต"อไปนี้ 
  (๑) ศึกษาสภาพปPญหาและความต*องการท่ีจําเป8นของสถานศึกษาอย"างเป8นระบบ 
  (๒) กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ เปSาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไว*อย"างชัดเจนและ

เป8นรูปธรรม 
  (๓) กําหนดวิธีดําเนินงานท่ีมีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข*อมูลเชิงประจักษ�ท่ีอ*างอิงได* 

ให*ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด*านการจัดประสบการณ�การเรียนรู* กระบวนการเรียนรู*   
การส"งเสริมการเรียนรู* การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสู"
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว* 

  (๔) กําหนดแหล"งวิทยาการภายนอกท่ีให*การสนับสนุนทางวิชาการ 
  (๕) กําหนดบทบาทหน*าท่ีให*บุคลากรของสถานศึกษาและผู*เรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน

ตามท่ีกําหนดไว*อย"างมีประสิทธิภาพ 
  (๖) กําหนดบทบาทหน*าท่ีและแนวทางการมีส"วนร"วมของบิดา มารดา ผู*ปกครองและองค�กร

ชุมชน 
  (๗) กําหนดการใช*งบประมาณและทรัพยากรอย"างมีประสิทธิภาพ 
  (๘) ร"วมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปQ 
  ๓) ร"วมจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๕) จัดให*มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๖) จัดให*มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๗) ร"วมจัดทํารายงานประจําปQท่ีเป8นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  ๘) จัดให*มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย"างต"อเนื่อง 
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๑๑. ดําเนินงานการประเมินผลการดําเนินงานกลุ�มสาระการเรยีนรู� 

 ๑) ประเมินผลการดําเนินงานกลุ"มสาระการเรียนรู* 
 ๒) ประเมินผลในด*านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และผลการบริหารหลักสูตร

ของกลุ"มสาระการเรียนรู*  โดยเน*นผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนต"อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และผู*ท่ีเก่ียวข*อง 

๑๒. ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

รองหัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�  มีหน�าท่ี  ตามท่ีหัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*มอบหมาย 

ขอให*ผู*ท่ีได*รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติ
หน*าท่ีท่ีได*รับมอบหมายด*วยเรียบร*อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน*าท่ี อย"างเต็มกําลังความสามารถ  
ปฏิบัติหน*าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให*เกิดผลดีแก"ทางราชการสืบไป  หากพบ
ปPญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให*แจ*งผู*อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือหาแนวทางแก*ไขปPญหาต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"วันท่ี  ๑๖  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปGHา) 

ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


