คู่มอื ปฎิบัตงิ านฝ่ ายวิชาการ

โรงเรียนกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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สารบัญ
รายการ

หน้ า

. งานสารบรรณและเลขานุการฝ่ ายวิชาการ
5
. งานพัฒนาหลักสู ตร
5
. งานพัฒนาคุณภาพและกระบวนการจัดการเรียนรู้
6
. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6
. งานวัดผลและประเมินผล
7
. งานทะเบียนนักเรียน
8
7. งานแนะแนว
9
. งานพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการศึกษา
9
. งานส่ งเสริมและพัฒนาความก้ าวหน้ าในวิชาชีพครู
10
. งานนิเทศภายใน
10
11. งานวิจยั เพือพัฒนาการเรียนรู้
11
12. งานห้ องสมุดและแหล่ งเรียนรู้
11
. งานพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่ วม
12
. งานประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอืน
12
. งานประสานความร่ วมมือทางการศึกษาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย12
. งานเครื อข่ายไร้ พรมแดนและศูนย์ วทิ ยบริการ
13
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คู่มือปฎิบตั ิงานฝ่ ายวิชาการ
เพือให้การปฏิบตั ิมีหน้าทีในการบริ หารฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายอํานวยการ ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน ฝ่ าย
บริ หารงานทัวไป ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา งานชุมชนสัมพันธ์และงานสนองโครงการพระราชดําริ ดําเนินการ
ไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับการบริ หารโรงเรี ยนผูน้ าํ การเปลียนแปลง
อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ทางการศึกษา พ.ศ.
มาตรา
และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู ละบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.
มาตรา จึงแต่งตังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิมีหน้าทีตามโครงสร้าง
การแบ่งส่ วนงานและรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี คือ
คณะกรรมการทีปรึ กษาฝ่ ายบริหารโรงเรียน
. นายไสว ผาสุข
ผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
. นางสาวชนิดาพร แซ่เตียว รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
. นายประชา วงศ์เลิศ
รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
. นายนิพนธ์ ศรชัย
รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
. นายประสพ รัตรี พนั ธ์
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
. นายทวีศกั ดิ หงษ์ศิลา
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
. นายคุณาวุฒิ ร้านจันทร์
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
. นายจํานงค์ศกั ดิ ธุลีจนั ทร์ รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ กร

หน้ าที
. ให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนําแก่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
. กําหนดนโยบายและเป้ าหมายของโรงเรี ยน
. กํากับติดตามการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย/ งานต่างๆ
4. ดําเนิ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู ทุกสิ นภาคเรี ยน

ฝ่ ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ
นายประชา วงศ์เลิศ
ตําแหน่ งรองผูอ้ าํ นวยการ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
หน้ าที
. วางแผน กําหนดนโยบาย เป้ าหมายของโรงเรี ยน และเป้ าหมายของฝ่ ายวิชาการ

.
.
4.
.
.
.
.
.

รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิของฝ่ ายวิชาการ
กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ ายวิชาการ
จัดทําแผนภูมิการบริ หารงานของฝ่ ายวิชาการ
จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายวิชาการ
จัดทําพรรณนางานของฝ่ ายวิชาการ
จัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานฝ่ ายวิชาการ
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
ควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศงานในฝ่ ายวิชาการ ให้ดาํ เนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ เป็ นปั จจุบนั และมีประสิ ทธิ ภาพ
. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในฝ่ ายวิชาการ เพือพิจารณาความดีความชอบ
. สรุ ปและรายงานผลการดําเนินงานของฝ่ ายวิชาการในรอบปี
. งานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย

หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ
. นางสุ ดารัตน์ พิมณุ วงศ์
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
. นางสาวรุ่ งรัตน์ ใจเต็ม
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หน้ าที
. วางแผน กําหนดนโยบาย เป้ าหมายของโรงเรี ยน และเป้ าหมายของฝ่ ายวิชาการ
. รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิของฝ่ ายวิชาการ
. กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ ายวิชาการ
. จัดทําแผนภูมิการบริ หารงานของฝ่ ายวิชาการ
. จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายวิชาการ
6. จัดทําพรรณนางานฝ่ ายวิชาการ
7. จัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานฝ่ ายวิชาการ
8. ร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
9. ควบคุม กํากับ ติดตาม และนิ เทศงานในฝ่ ายวิชาการ ให้ดาํ เนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เป็ นปัจจุบนั และมีประสิ ทธิ ภาพ
10. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในฝ่ ายวิชาการ เพือพิจารณาความดีความชอบ
11. สรุ ปและรายงานผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายวิชาการในรอบปี
12. งานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
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. งานสารบรรณและเลขานุการฝ่ ายวิชาการ
. นางสาวสมพร นวลรักษา ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หัวหน้า
. นางสาวพัชริ นทร์ มากมูล ตําแหน่ งครู อตั ราจ้าง
ผูช้ ่วย
หน้ าที
. ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสื อราชการของฝ่ ายวิชาการ
. เก็บรักษาหนังสื อราชการ/คําสังและระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานฝ่ ายวิชาการอย่างเป็ นระบบ
. จัดพิมพ์หนังสื อราชการ/บันทึกข้อความ/คําสัง/รายงานข้อมูลต่างๆทีเกียวข้องกับงานฝ่ ายวิชาการ
. นําหนังสื อเสนอผูอ้ าํ นวยการลงนาม
. ประสานและติดตามงานภายในฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายอืนๆ ภายในโรงเรี ยน
. เตรี ยมวาระการประชุมกลุ่มแผนงานการจัดการศึกษาประสานงานการประชุมกับผูเ้ กียวข้อง
. บันทึกรายงานการประชุมของฝ่ ายวิชาการ
. จัดทําสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินการของฝ่ ายวิชาการให้ผทู ้ ีเกียวข้องทราบ
. ควบคุม เก็บรักษาทะเบียนหนังสื อ รับ – ส่ ง ทังหนังสื อภายนอกและภายใน
. รับ – ส่ ง โต้ตอบหนังสื อราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ
. จัดแยกงานมอบให้งานทีเกียวข้องได้ทนั ตามเวลาโดยมีหลักฐานการรับหนังสื อทุกครัง
. จัดทําระเบียบคุมการส่ งและการติดตามงาน
. ประสาน ติดตาม ทวงถาม ตรวจสอบการส่ งงานให้ทนั ตามกําหนดเวลา
. ปฏิบตั ิงานอืนๆตามทีได้รับมอบหมาย
. งานพัฒนาหลักสู ตร
. นางสมบูรณ์ ศรี เมือง
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หัวหน้า
. นางสุ ดารัตน์ พิมณุ วงศ์
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ผูช้ ่วย
หน้ าที
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.
สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ข้อมูลสาระสนเทศเกียวกับสภาพปั ญหา และความต้องการของสังคม
ชุมชน และท้องถิน
. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานภาพสถานศึกษา เพือกําหนดวิสยั ทัศน์ หลักการ จุดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย รวมทัง
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
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6
. จัดทําโครงสร้างหลักสูตร และสาระต่างๆทีกําหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา ทีสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื อหาสาระทังในและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตามความเหมาะสม
. นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และบริ หารจัดการ การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
. ปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรตามความเหมาะสม
. งานพัฒนาคุณภาพและกระบวนการจัดการเรียนรู้
นางกฤษณา คุณมาศ ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หน้ าที
. ส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
. ส่งเสริ มให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยจัดเนื อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ เพือป้ องกัน และแก้ไขปัญหาการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และปฏิบตั ิจริ ง ส่ งเสริ มให้รักการ
อ่านและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื อง การผสมผสานความรู ้ต่างๆ ให้สมดุลกัน
3. ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทีสอดคล้องกับเนื อหาสาระ
4. จัดบรรยากาศ สิ งแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้ให้เอือต่อการจัดกระบวนการ และการนําภูมิปัญญา
ท้องถินหรื อเครื อข่ายผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถินมามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนตามความ
เหมาะสม
5. ร่ วมกับงานนิ เทศภายในจัดให้มีการนิ เทศการเรี ยนการสอนแก่ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ
โดยเน้นการนิ เทศการร่ วมมือ ช่วยเหลือกันแบบกัลยามิตร เช่น นิ เทศแบบเพือนช่วยเพือน เพือ
พัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกัน หรื อแบบอืนตามความเหมาะสม
. ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาครู เพือพัฒนากระบวนการการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม
. จัดสอนซ่อมเสริ ม
. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
. นางสุ มาลี วงศ์เลิศ
. นางสาวสมหมาย ศรี สมพร
. นางสาววันทนา ผ่านพินิจ
. นางสาววิจิตรา เทียมใส

ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ตําแหน่ งพนักงานราชการ
ตําแหน่ งครู อตั ราจ้าง

หัวหน้า
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
ผูช้ ่วย
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หน้ าที

1. จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ของงานส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยน
การสอนวิชากิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนและคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรี ยนและสอดคล้องกับแนวการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรโรงเรี ยน
3. จัดประชุมครู ทีปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและให้คาํ ปรึ กษาแก่ครู ทีปรึ กษากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
และผูเ้ รี ยน
4. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริ มสนับสนุน และประสานงานการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
5. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและรายงานผลการประเมินพัฒนาผูเ้ รี ยน
6. เสนอแต่งตังผูก้ าํ กับลูกเสื อ-เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
7. จัดทําแบบบันทึก และแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน พร้อมทังตรวจสมุดประเมินกิจกรรม
อย่างน้อยเดือนละ ครัง
8. จัดทําคู่มือกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
9. รวบรวมหลักฐาน เอกสาร งานลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้เป็ น
ระบบ
10. ดําเนิ นการจัดกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของลูกเสื อแห่ งชาติ
11. จัดทําสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในรอบเดือนแล้วรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบภายในสัปดาห์แรก
ของเดือนถัดไป เป็ นประจําทุกเดือน
12. ปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
. งานวัดผลและประเมินผล
. นางสาวรุ่ งรัตน์ ใจเต็ม
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หัวหน้า
. นางสาวศิริรัตน์ กาลพฤกษ์ ตําแหน่ งครู
ผูช้ ่วย
หน้ าที
. กําหนดระเบียบ แนวปฏิบตั ิเกียวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา
. ส่งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
สาระการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
. ส่ งเสริ มให้ครู ดาํ เนินการวัดผล และประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริ ง จากกระบวนการปฏิบตั ิ และผลงาน
. จัดให้มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอืน สถาน
ประกอบการ และอืนๆ ตามแนวทางทีกระทรวงศึกษากําหนด
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. พัฒนาเครื องมือวัด และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
. ดําเนินการเกียวกับการทํา และตรวจสมุด ป พ. โดยประสานงานกับกลุ่มสาระต่างๆ
. ดําเนินการเกียวกับการสอบแก้ตวั และการเรี ยนซํา ให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดผล
. ดําเนินการสอบเกียวกับการสอบระหว่างภาคและการสอบปลายภาคเรี ยน
. ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เพือขอความร่ วมมือในการกํากับติดตามนักเรี ยนทีมีปัญหาด้านผลการเรี ยน
. จัดให้มีเอกสาร และแบบฟอร์ มเกียวกับการวัดผลประเมินผลการเรี ย
. สํารวจทําสถิติการส่ งงาน การวัดผล และประเมินผลของครู ผสู้ อน และเสนอผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทุก คราว
ทีมีการวัดผล และประเมินผล และรายงานประจําเดือน
. จัดทําสถิติผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทุกภาคเรี ยน และเสนอหนังสื อแจ้งผลการเรี ยนของนักเรี ยนเรี ยนดี และ
แจ้งผูป้ กครองทราบ
. งานทะเบียนนักเรียน
. นางสาวจตุรพร พันธ์งาม ตําแหน่ งครู
หัวหน้า
. นางสาวสมพร กสิ พนั ธ์
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ผูช้ ่วย
3. นางจิราภรณ์ บัวแย้ม
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ผูช้ ่วย
หน้ าที
1. จัดทําทะเบียนนักเรี ยน ทะเบียนวัดผลให้เป็ นปัจจุบนั
2. จัดทําแบบฟอร์ มคําร้องต่างๆ ทีใช้ในงานทะเบียนวัดผล
3. ดําเนิ นการร่ วมมือกับงานวัดผล ในการลงทะเบียนเรี ยน และจัดพิมพ์รายชือนักเรี ยนในแต่ละชัน
4. สํารวจรายชือนักเรี ยนทีไม่ผา่ นการประเมินในแต่ละภาคเรี ยน นักเรี ยนทีไม่จบหลักสูตรเพือเสนอ
ให้
งานวัดผลติดตามผล
5. จัดทํา ปพ. ปพ. ปพ. และเอกสารรับรองอืนๆ จัดทําแบบฟอร์มและเอกสารเกียวกับ ปพ. ให้
ครู ประจําชันดําเนินการ
6. จัดทําใบประกาศนียบัตรแก่ผทู้ ีจบหลักสูตร
7. จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารงานทะเบียนวัดผล ให้สะดวกในการค้นหาและปลอดภัย
8. จัดทําบัญชีควบคุมการรับ – จ่าย เอกสารงานทะเบียนวัดผล
9. ดําเนิ นการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนใหม่ตามทีโรงเรี ยนมอบหมาย
10. ดําเนิ นการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนใหม่ตามทีโรงเรี ยนมอบหมาย
11. จัดทําสถิตินกั เรี ยน การจําหน่ายนักเรี ยน ติดตามนักเรี ยนทีขาดเรี ยนนาน เก็บหลักฐานการติดตาม
ให้เป็ นไปตามระเบียบ

12. ให้ความร่ วมมือกับสถาบันอืนๆ ในการตรวจสอบวุฒิของนักเรี ยน
13. เผยแพร่ ความรู ้เกียวกับระเบียบ ข้อปฏิบตั ิของงานทะเบียนวัดผล
14. จัดทําลงทะเบียนเรี ยนของนักเรี ยนด้วยโปรแกรม Student และให้ครู ประจําวิชาจัดทํา ปพ. ด้วย
โปรแกรม Bookmark
15. งานอืนๆ ทีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรี ยน
7. งานแนะแนว
1. นางยุพิน ศรี ภกั ดิ
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางชัญญภัทร ศุภวัชระสาร ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ผูช้ ่วย
3. นางดวงเพ็ญ มีบุญ
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ผูช้ ่วย
4. นายนพพร ศรปัญญา
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการ
ผูช้ ่วย
หน้ าที
1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในโรงเรี ยน โดยเชือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน และกระบวนการเรี ยนการสอน
2. ดําเนิ นการแนะแนวการศึกษา โดยความร่ วมมือของครู ทุกคนในโรงเรี ยน
3. ติดตาม และประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรี ยน
4. ประสานความร่ วมมือ และเปลียนการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ดา้ นการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาอืน หรื อเครื อข่ายการแนะแนวภายในเขตพืนทีการศึกษา
5. จัดปรับปรุ งห้องแนะแนว สามารถให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. ให้บริ การแนะแนวให้ครบถ้วน
7. บริ การของงานแนะแนว
8. การให้บริ การทุนการศึกษา และจัดทําสถิติต่างๆ ทีเกียวข้องกับนักเรี ยน
9. จัดทําระเบียนสะสม และจัดทําสถิติต่างๆ ทีเกียวข้องกับนักเรี ยน
10. เสนอขอจัดซือพัสดุงานแนะแนวต่อพัสดุกลาง จัดทําบัญชี และเก็บรักษาพัสดุ
11. จัดแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพแก่นกั เรี ยนทัวไป
12. ให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล และเยียมบ้านนักเรี ยนทีมีปัญหาต่างๆ
13. รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู ้ ริ หารทราบทุกเดือน
14. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของงานแนะแนวทุกภาคเรี ยน
. งานพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการศึกษา
นายขันติ เสาร์ ปรัชญา ตําแหน่ งพนักงานราชการ
หน้ าที
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1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจําเป็ นในการใช้สือ และเทคโนโลยีเพือการจัดการสอน การบริ หาร
วิชาการ
2. ส่ งเสริ มให้ครู ผลิต พัฒนาสื อ และนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
3. จัดหาสื อ และเทคโนโลยีเพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ
4. ประสานความร่ วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพือการเรี ยนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอืน
5. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือการศึกษา
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. งานส่ งเสริมและพัฒนาความก้ าวหน้ าในวิชาชีพครู
นางอรุ ณรัตน์ รอดเนียม
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หน้ าที
. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้เพือนครู ส่ งผลงานเข้ารับการประเมินเพือพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
ของครู
2. งานอืนๆทีได้รับมอบหมาย
. งานนิเทศภายใน
นางสาวชนนิ กานต์ เชือทอง ตําแหน่ งครู
หน้ าที
. จัดระเบียบการนิเทศงานวิชาการ และการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษา
. ดําเนิ นการนิ เทศงานวิชาการ และการเรี ยนการสอนในรู ปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา
. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
. ติดตาม ประสานงานกับเขตพืนทีการศึกษา เพือพัฒนาระบบและกระบวนการนิ เทศงานวิชาการและ
การเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
. จัดให้มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และประสบการณ์การจัดการระบบการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอืน หรื อเครื อข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพืนทีการศึกษา

11. งานวิจยั เพือพัฒนาการเรียนรู้
นางธัญทิพย์ คล่องตา ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หน้ าที
. ศึกษา วิเคราะห์ งานวิจยั การบริ หารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา
. ส่ งเสริ มให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ให้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
. ประสานความร่ วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอืนๆ
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12. งานห้ องสมุดและแหล่ งเรียนรู้
1. นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน ตําแหน่ งครู
หัวหน้า
2. นางสาวธิ ดาเทพ ลายันต์
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ผูช้ ่วย
3. นางเพ็ญศิริ ธุลีจนั ทร์
ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ผูช้ ่วย
หน้ าที
. จัดเก็บ และรวบรวม จัดหมู่ จุลสาร และกฤตภาค
2. ซ่อมแซมหนังสื อทีชํารุ ดให้เป็ นปั จจุบนั
3. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน
4. จัดหา และคัดเลือกหนังสื อเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา
5. กําหนดระเบียบการต่างๆ เกียวกับห้องสมุด และรายงานเสนอผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
6. จัดทําข้อมูลสถิติการให้บริ การของห้องสมุด และรายงานเสนอผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
7. จัดทําบัญชี พัสดุ หนังสื อต่างๆ และเสนอขอซื อผ่านพัสดุกลาง
8. สํารวจแหล่งการเรี ยนรู้ทีเกียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทังในและนอกสถานศึกษา
9. พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้และประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาอืน
10. จัดทําเอกสารเผลแพร่ แหล่งการเรี ยนรู้แก่ครู นักเรี ยน ผูท้ ีเกียวข้องและสถานศึกษาอืน
11. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู้ทงในและนอกโรงเรี
ั
ยนในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิน
. งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

. งานพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่ วม
นางสมพร นวลรักษา ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
หน้ าที
. สํารวจนักเรี ยนทีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กบั เด็กพิเศษเรี ยนร่ วมในชุมชนทีมาเรี ยนในสถานศึกษา
. จัดทําทะเบียนนักเรี ยนทีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กบั เด็กพิเศษเรี ยนร่ วม
. หาแนวทางนํานักเรี ยนทีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กบั เด็กพิเศษเรี ยนร่ วม
. ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับเด็กพิเศษเรี ยนร่ วม
. ส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนเรี ยนร่ วมตามความถนัดความสนใจ
. จัดหาบุคลากรจัดการเรี ยนการสอนเด็กพิเศษเรี ยนร่ วม
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. งานประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอืน
นางสาวธี ราพร คําโสภา ตําแหน่ งครู
หน้ าที
1. ประสานความร่ วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรการ
ปกครองส่ วนท้องถิน ทังทีจัดการศึกษาขันพืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทังบริ เวณใกล้เคียงภายใน
เขตพืนทีการศึกษาและต่างเขตพืนทีการศึกษา
2. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆทังภายในประเทศและต่างประเทศ
. งานประสานความร่ วมมือทางการศึกษาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
นางสาวธี ราพร คําโสภา ตําแหน่ งครู
หน้ าที
. สํารวจความต้องการในการเข้ารับบริ การการศึกษาทุกรู ปแบบทังในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
. กําหนดแนวทางและความเชือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทังการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน และท้องถินที
สอดคล้องกับแนวทางของเขตพืนทีการศึกษา
. ดําเนินการจัดการศึกษาในรู ปแบบใด รู ปแบบหนึ ง หรื อทัง รู ปแบบตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพสถานศึกษา
. ประสานเพือเชือมโยงประสานความร่ วมมือและส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล
ชุมชน
องค์กรหน่วยงาน และสถาบันสังคมอืนทีจัดการศึกษา

. ติดตามประเมินผลการส่ งเสริ มและประสานงวนการจัดการศึกษาทังในระบบ นอกระบบ และ
ตาม
อัธยาศัยเพือปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
. งานเครือข่ ายไร้ พรมแดนและศูนย์ วทิ ยบริการ
. นายวีระพันธ์ พรมคําน้อย ตําแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
.. นางสาวสุพตั รา บุญยิง
ตําแหน่ งพนักงานราชการ
ผูช้ ่วย
หน้ าที
. วางแผนการดําเนินงานศูนย์เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ไร้พรมแดน
. รับนโยบายเพือปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับภารกิจเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ไร้พรมแดน
. จัดหาเครื องมือทีช่วยติดตามพัฒนาครู ทางไกลได้อย่างต่อเนื อง
. จัดการเรี ยนการสอนและประชุมทางไกลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง
. จัดแหล่งสื บค้นความรู ้หลักการและทฤษฎีและนําไปสู่กระบวนการค้นคว้าอิสระได้

หัวหน้า
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