คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๓๕ / ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษา หัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(
เพื่อให(การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคล(องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก(ไขเพิ่มเติม การบริหารงานวิชาการเป7นไปด(วยความเรียบร(อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ (และที่แก(ไขเพิ่มเติม) และมาตรา ๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แก(ไขเพิ่มเติม) จึงขอแตงตั้งบุคลากรตอไปนี้เป7นที่ปรึกษา
หัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(
๑
๒.
๓.
๔.

นางศุภศิริ ศิริจันทพันธ ครู
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี ครู
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ครู
นางภัทราภรณ ลิมปBนิศากร

๕. นายอุดม พิมพเทศ

ครู

๖. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
๗. นางกอบกุล ใจปDEา
ครู
๘. นางสาวบัวลอง พรนิคม ครู

คศ.๒
คศ.๓
คศ.๓
ครู คศ.๓

เป7นที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู(ภาษาไทย
เป7นที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู(คณิตศาสตร
เป7นที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู(วิทยาศาสตร
เป7นที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู(สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
คศ.๓
เป7นที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู(สุขศึกษา
และพลศึกษา
ครู คศ.๒ เป7นที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู(ศิลปะ
คศ.๓
เป7นที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู(การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
คศ.๓
เป7นที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู(
ภาษาตางประเทศ

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือวางแผน การดําเนินงาน
ของกลุมสาระการเรียนรู
๙. นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๑๐. นายพรพิชิต ทิทา
๑๑. นายเชฐกร ประชาโรจน
๑๒. นายนุกูล ศรีโอษฐ

ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๒
คศ.๑
คศ.๒
คศ.๑

๑๓. นายคมสัน สอโส

ครูผู(ชวย

เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(ภาษาไทย
เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(คณิตศาสตร
เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(วิทยาศาสตร
เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(สุขศึกษา
และพลศึกษา

๒
๑๔. นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ.๑ เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(ศิลปะ
๑๕. นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี ครู คศ.๓ เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
๑๖. นางมลิวัลย ยมโคตร
ครู คศ.๒ เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(
ภาษาตางประเทศ
๑๗. นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒ เป7นหัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(
กิจกรรมพัฒนาผู(เรียน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีหนาที่ บริหาร จัดการกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการ
นิเทศติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ตามวิสัยทัศน) พันธกิจและคุณภาพ
ผูเรียน ของกลุมสาระการเรียนรูใหบรรลุผลตามเป.าหมาย มีขอบขายภาระงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
๑. เป3นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน คณะกรรมการ
กลุมบริหารงานวิชาการ มีบทบาทหนาที่
๑) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และแนวการจัดสัดสวนสาระการเรียนรู(และกิจกรรมพัฒนาผู(เรียนของสถานศึกษา ให(สอดคล(องกับ
หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปJญญาของท(องถิ่น
๒) จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม
ให(คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู( การวัดผลและประเมินผล และ
การแนะแนว ให(สอดคล(องและเป7นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู( การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนวให(เป7นไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการ
ของหลักสูตร
๔) ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชน เพื่อให(การใช(
หลักสูตรเป7นไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๕) ประชาสัมพันธหลักสูตร และการใช(หลักสูตรแกนักเรียน ผู(ปกครอง ชุมชนและ
ผู(เกี่ยวข(อง และนําข(อมูลปLอนกลับจากฝNายตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๖) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู(
๗) ติดตามผลการเรียนรู(ของนักเรียนเป7นรายบุคคล ระดับชวงชั้นและระดับกลุมสาระ
การเรียนรู(ในแตละปOการศึกษา เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานด(านตาง ๆของสถานศึกษา
๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาในรอบปOที่ผานมา แล(วใช(ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและ
การบริหารหลักสูตรในปOการศึกษาตอไป
๙) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน(นผล
การพัฒนา คุณภาพนักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผู(เกี่ยวข(อง
๑๐) ให(ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอยางน(อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

๓
๒. ดําเนินงานวางแผนงานกลุมสาระการเรียนรู
๑) รวบรวมข(อมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานกลุมสาระการเรียนรู(
๒) ทําแผนงานกลุมสาระการเรียนรู(
๓) จัดประชุมครูภายในกลุมสาระการเรียนรู(อยางน(อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อรับฟJง
ให(คําเสนอแนะ ในการปรึกษาหรือชวยแก(ไขปJญหาทางวิชาการ
๓. ดําเนินงานบริหารงานกลุมสาระการเรียนรู
๑) กําหนดหน(าที่ความรับผิดชอบ
๒) รวมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
๓) รวมจัดกลุมการเรียน
๔) รวมจัดตารางสอน
๕) จัดครูเข(าสอนตามตารางสอน
๖) จัดครูสอนแทน
๗) นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช(ในการดําเนินงาน
๔. ดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑) กําหนดแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู(รวมกับครูภายในกลุมสาระโดยจัดทําเป7นปฏิทิน
ปฏิบัติงานเป7นรายสัปดาห รายเดือน รายภาค หรือรายปOการศึกษา ให(สอดคล(องกับหลักสูตรสถานศึกษา
รวมทั้งจัดทํา ใช( ปรับปรุงหนวยการเรียนรู(และแผนการจัดการเรียนรู(
๒) จัดกระบวนการเรียนรู(
๓) จัดหา จัดทํา ใช( บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู(สอดคล(องกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู(
๔) จัดสอนซอมเสริม
๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผู(เรียนตามหลักสูตร ที่หลากหลายและเน(นผู(เรียนเป7นสําคัญ
๕. ดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
๑) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู(
๒) สงเสริมให(ครูได(รับการพัฒนาทางด(านวิชาการอยางน(อย ๒๐ ชั่วโมงตอปO
๓) พัฒนาครูทางด(านวิชาการ
๔) รวมจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน
๕) สงเสริมการวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู(ของผู(เรียน
๖) สงเสริมการใช(สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู(
๖. ดําเนินงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
๑) ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนด(วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให(ได(ข(อมูล
ที่แสดงถึงความสามารถอยางแท(จริงของนักเรียน และให(เป7นไปตามมาตรฐานการเรียนรู(ของกลุมสาระ
การเรียนรู(ที่กําหนด
๒) สร(างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน
๓) จัดให(มีเอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
๔) รวมดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน

๔
๕) ดําเนินการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู(เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
๖) รวมดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน
๗. ดําเนินการนิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ)การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๘. ดําเนินงานการแนะแนวการศึกษา
๙. ดําเนินงานสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
๑) ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
๒) สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา
๑๐. ดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยดําเนินการดังตอไปนี้
๑) รวมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) รวมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให(ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาสภาพปJญหาและความต(องการที่จําเป7นของสถานศึกษาอยางเป7นระบบ
(๒) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปLาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไว(อยางชัดเจน
และเป7นรูปธรรม
(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข(อมูลเชิงประจักษที่อ(างอิงได(
ให(ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด(านการจัดประสบการณการเรียนรู( กระบวนการเรียนรู(
การสงเสริมการเรียนรู( การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว(
(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ให(การสนับสนุนทางวิชาการ
(๕) กําหนดบทบาทหน(าที่ให(บุคลากรของสถานศึกษาและผู(เรียนรับผิดชอบและ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว(อยางมีประสิทธิภาพ
(๖) กําหนดบทบาทหน(าที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผู(ปกครองและ
องคกรชุมชน
(๗) กําหนดการใช(งบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) รวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปO
๓) รวมจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕) จัดให(มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) จัดให(มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗) รวมจัดทํารายงานประจําปOที่เป7นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘) จัดให(มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

๕
๑๑. ดําเนินงานการประเมินผลการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรู
๑) ประเมินผลการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรู(
๒) ประเมินผลในด(านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และผลการบริหาร
หลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู( โดยเน(นผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และผู(ที่เกี่ยวข(อง
๑๒. ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอให(ผู(ที่ได(รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน ตั้งใจ
ปฏิบัติหน(าที่ที่ได(รับมอบหมายด(วยเรียบร(อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน(าที่ อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน(าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให(เกิดผลดีแก
ทางราชการสืบไป หากพบปJญหาข(อจํากัดอุปสรรคประการใด ให(แจ(งผู(อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก(ไขปJญหาตอไป
ให(หัวหน(ากลุมสาระการเรียนรู(มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ปO
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปDEา)
ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

