
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๓๕  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต งต้ังท่ีปรึกษา  หัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู( 

 

เพ่ือให(การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สอดคล(องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ 
พ.ศ. 2542  และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม การบริหารงานวิชาการเป7นไปด(วยความเรียบร(อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
๒๕๔๖  (และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม)  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  (และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม)  จงึขอแต งต้ังบุคลากรต อไปนี้เป7นท่ีปรึกษา 
หัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู( 

๑ นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ� ครู คศ.๒  เป7นท่ีปรึกษากลุ มสาระการเรียนรู(ภาษาไทย 
๒. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู คศ.๓  เป7นท่ีปรึกษากลุ มสาระการเรียนรู(คณิตศาสตร� 
๓. นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครู คศ.๓  เป7นท่ีปรึกษากลุ มสาระการเรียนรู(วิทยาศาสตร� 
๔. นางภัทราภรณ�  ลิมปBนิศากร ครู คศ.๓ เป7นท่ีปรึกษากลุ มสาระการเรียนรู(สังคมศึกษา 
           ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. นายอุดม  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓  เป7นท่ีปรึกษากลุ มสาระการเรียนรู(สุขศึกษา 
           และพลศึกษา 
๖. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู คศ.๒ เป7นท่ีปรึกษากลุ มสาระการเรียนรู(ศิลปะ 
๗. นางกอบกุล  ใจปDEา  ครู คศ.๓  เป7นท่ีปรึกษากลุ มสาระการเรียนรู(การงานอาชีพ 
           และเทคโนโลยี 
๘. นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู คศ.๓  เป7นท่ีปรึกษากลุ มสาระการเรียนรู( 
           ภาษาต างประเทศ 

ท่ีปรึกษากลุ�มสาระการเรียนรู�  มีหน�าท่ีให�คําแนะนํา ปรึกษาหารือวางแผน การดําเนินงาน
ของกลุ�มสาระการเรียนรู� 

๙. นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๒ เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(ภาษาไทย 
๑๐. นายพรพิชิต  ทิทา   ครู คศ.๑ เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(คณิตศาสตร� 
๑๑. นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู คศ.๒ เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(วิทยาศาสตร� 
๑๒. นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑ เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(สังคมศึกษา 
           ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๓. นายคมสัน  สอโส   ครูผู(ช วย  เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(สุขศึกษา 
           และพลศึกษา 



 ๒

๑๔. นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครู คศ.๑ เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(ศิลปะ 
๑๕. นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(การงานอาชีพ 
           และเทคโนโลยี 
๑๖. นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒ เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู( 
           ภาษาต างประเทศ 
๑๗. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู คศ.๒ เป7นหัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู( 
           กิจกรรมพัฒนาผู(เรียน 

หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�  มีหน�าท่ี  บริหาร จัดการกลุ�มสาระการเรียนรู� ดําเนินการ 
นิเทศติดตาม  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามวิสัยทัศน)  พันธกิจและคุณภาพ
ผู�เรียน  ของกลุ�มสาระการเรียนรู�ให�บรรลุผลตามเป.าหมาย  มีขอบข�ายภาระงานท่ีต�องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. เป3นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน  คณะกรรมการ 
กลุ�มบริหารงานวิชาการ  มีบทบาทหน�าท่ี 

 ๑) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และแนวการจัดสัดส วนสาระการเรียนรู(และกิจกรรมพัฒนาผู(เรียนของสถานศึกษา ให(สอดคล(องกับ
หลักสูตร  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปJญญาของท(องถ่ิน 

 ๒) จัดทําคู มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม  
ให(คําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู( การวัดผลและประเมินผล และ 
การแนะแนว  ให(สอดคล(องและเป7นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๓) ส งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู( การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนวให(เป7นไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการ 
ของหลักสูตร 

 ๔) ประสานความร วมมือจากบุคคล หน วยงาน องค�กรต าง ๆ และชุมชน เพ่ือให(การใช(
หลักสูตรเป7นไปอย างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 ๕) ประชาสัมพันธ�หลักสูตร และการใช(หลักสูตรแก นักเรียน ผู(ปกครอง ชุมชนและ
ผู(เก่ียวข(อง และนําข(อมูลปLอนกลับจากฝNายต าง ๆ  มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 ๖) ส งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู( 
 ๗) ติดตามผลการเรียนรู(ของนักเรียนเป7นรายบุคคล ระดับช วงชั้นและระดับกลุ มสาระ 

การเรียนรู(ในแต ละปOการศึกษา เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานด(านต าง ๆของสถานศึกษา 
 ๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตร

ระดับสถานศึกษาในรอบปOท่ีผ านมา  แล(วใช(ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและ
การบริหารหลักสูตรในปOการศึกษาต อไป 

 ๙) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน(นผล 
การพัฒนา  คุณภาพนักเรียนต อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับเหนือสถานศึกษา  สาธารณชนและผู(เก่ียวข(อง 

 ๑๐) ให(ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอย างน(อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
  



 ๓

๒. ดําเนินงานวางแผนงานกลุ�มสาระการเรียนรู� 
 ๑) รวบรวมข(อมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานกลุ มสาระการเรียนรู( 
 ๒) ทําแผนงานกลุ มสาระการเรียนรู( 
 ๓) จัดประชุมครูภายในกลุ มสาระการเรียนรู(อย างน(อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือรับฟJง  

ให(คําเสนอแนะ ในการปรึกษาหรือช วยแก(ไขปJญหาทางวิชาการ 
๓. ดําเนินงานบริหารงานกลุ�มสาระการเรียนรู� 
 ๑) กําหนดหน(าท่ีความรับผิดชอบ 
 ๒) ร วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
 ๓) ร วมจัดกลุ มการเรียน 
 ๔) ร วมจัดตารางสอน 
 ๕) จัดครูเข(าสอนตามตารางสอน 
 ๖) จัดครูสอนแทน 
 ๗) นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช(ในการดําเนินงาน 
๔. ดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
 ๑) กําหนดแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู(ร วมกับครูภายในกลุ มสาระโดยจัดทําเป7นปฏิทิน

ปฏิบัติงานเป7นรายสัปดาห� รายเดือน รายภาค หรือรายปOการศึกษา ให(สอดคล(องกับหลักสูตรสถานศึกษา
รวมท้ังจัดทํา ใช( ปรับปรุงหน วยการเรียนรู(และแผนการจัดการเรียนรู( 

 ๒) จัดกระบวนการเรียนรู( 
 ๓) จัดหา จัดทํา ใช( บํารุงรักษาและส งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู(สอดคล(องกับ 

การจัดกระบวนการเรียนรู( 
 ๔) จัดสอนซ อมเสริม 
 ๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผู(เรียนตามหลักสูตร  ท่ีหลากหลายและเน(นผู(เรียนเป7นสําคัญ 
๕. ดําเนินงานพัฒนาและส�งเสริมทางด�านวิชาการ 
 ๑) จัดกิจกรรมเพ่ือส งเสริมการเรียนรู( 
 ๒) ส งเสริมให(ครูได(รับการพัฒนาทางด(านวิชาการอย างน(อย ๒๐ ชั่วโมงต อปO 
 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(เป7นไปตามมาตรฐานการเรียนรู(ของกลุ มสาระ
การเรียนรู(ท่ีกําหนด 

 ๒) สร(างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
 ๓) จัดให(มีเอกสารและแบบฟอร�มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ๔) ร วมดําเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 



 ๔

 ๕) ดําเนินการวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ มสาระการเรียนรู(เพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาอย างต อเนื่อง 

 ๖) ร วมดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน 
๗. ดําเนินการนเิทศภายใน  แลกเปล่ียนประสบการณ)การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๘. ดําเนินงานการแนะแนวการศึกษา 
๙. ดําเนินงานส�งเสริมความรู�ทางวิชาการแก�ชุมชน  
 ๑) ประสานความร วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน 
 ๒) ส งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องค�กร หน วยงาน และสถาบัน

อ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
๑๐. ดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยดําเนินการดังต�อไปนี้ 
 ๑) ร วมกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒) ร วมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให(ดําเนินการดังต อไปนี้ 
  (๑) ศึกษาสภาพปJญหาและความต(องการท่ีจําเป7นของสถานศึกษาอย างเป7นระบบ 
  (๒) กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ เปLาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไว(อย างชัดเจน

และเป7นรูปธรรม 
  (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(เรียนรับผิดชอบและ

ดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว(อย างมีประสิทธิภาพ 
  (๖) กําหนดบทบาทหน(าท่ีและแนวทางการมีส วนร วมของบิดา มารดา ผู(ปกครองและ

องค�กรชุมชน 
  (๗) กําหนดการใช(งบประมาณและทรัพยากรอย างมีประสิทธิภาพ 
  (๘) ร วมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปO 
  ๓) ร วมจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๕) จัดให(มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๖) จัดให(มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๗) ร วมจัดทํารายงานประจําปOท่ีเป7นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  ๘) จัดให(มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย างต อเนื่อง 

  



 ๕

๑๑. ดําเนินงานการประเมินผลการดําเนินงานกลุ�มสาระการเรยีนรู� 
 ๑) ประเมินผลการดําเนินงานกลุ มสาระการเรียนรู( 
 ๒) ประเมินผลในด(านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และผลการบริหาร

หลักสูตรของกลุ มสาระการเรียนรู(  โดยเน(นผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนต อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และผู(ท่ีเก่ียวข(อง 

๑๒. ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

ขอให(ผู(ท่ีได(รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  ต้ังใจ
ปฏิบัติหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมายด(วยเรียบร(อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน(าท่ี อย างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน(าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให(เกิดผลดีแก  
ทางราชการสืบไป  หากพบปJญหาข(อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให(แจ(งผู(อํานวยการโรงเรียนทราบ 
เพ่ือหาแนวทางแก(ไขปJญหาต อไป 

ให(หัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(มีวาระการดํารงตําแหน งคราวละ  ๓  ปO 

ท้ังนี้ตั้งแต วันท่ี  ๑  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปDEา) 

ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


