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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

ก
ค ำน ำ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันกันปราบปราบการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดเสนอวาการสงเสริมการศึกษาเพื่อสรางเยาวชนใหเปนสุจริตชน ตองรวมกัน
สนับสนุนสงเสริมนโยบายการศึกษา ดำรงชีวิตสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกาวหนาอยางมั่นคง รวมทั้งการแกปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น
ของประเทศอยางยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชน
สวนใหญของประเทศใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่
การศึกษา “ปองกันการทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศใหกับนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษาทุกคน ของเขตพื้นที่
การศึกษา
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัด ท ำขึ้นเพื่อใหบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ไดศึกษา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สรางความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน ไมผิดพลาด
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชเป็นแนวทางดำเนินงานโครงการเขตพื้นที่การศึ กษาสุจริต ใหบรรลุตามวิสัยทัศนของ
ผูเขารวมโครงการเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ และเปนเกณฑการประเมินเพื่อรองรับเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผูจัดทำหวังเป็นอยางยิ่งวา คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ทีจ่ ัด ท ำขึ้นจะเป็นประโยชนตอสวนรวม ไมวาจะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูเกี่ยวของผูฝาย
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาสงเสริมงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานสงเสริม สนับสนุน งานการศึกษาพิเศษ
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)สถานศึกษา
2. เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
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ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน

กลุมงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
๑.งานธุรการและขอมูลสารสนเทศ
ภารกิจกลุมงาน
๑. งานระบบธุรการ
๒. งานระบบขอมลสารสนเทศและเทคโนโลยี
๓. ประสานการดำเนินงาน โครงการ งบประมาณ และประชาสัมพันธ
๔. ประสาน ระบบสารสนเทศดานการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห (Special
Education Technology : SET)
๕. ประสาน การจัดทำ IEP Online
๖. รายงานการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
ผลสำเร็จที่คาดหวัง
กลุมงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) มีระบบงานธุรการที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการขอมูลสารสนเทศ การแจงขาวสารและการประชาสัมพันธงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม)
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. งานบริหารการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ภารกิจกลุมงาน
๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาพิเศษเรียนรวม
2.สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและความกาวหนาทาวิชาชีพของผูบริหารบุคลากรทางการศึกษา
และผูเกียวของดานการศึกษาพิเศษเรียนรวม
3. สงเสริมสนับสนุน ประสานและขอรับเทคโนโลยี สิง่ อำนวยความสะดวก สิ่งบริการอื่นใดทางการศึกษา
๔. การพัฒนาระบบการคัดกรอง ประสานการตรวจวินิจฉัย การจดทะเบียนคนพิการ และ การเขาถึง
สิทธิและโอกาสของคนพิการ
๕. สงเสรมและประสานการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงทีมเี หตุพิเศษของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาทีสอนคนพิการ
๖. สงเสริมและประสานงานขอมูลการจัดสรรและพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการ
7.สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม
8. สงเสริมสนับสนุนประสานเครือขาย ความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการเรียนรวม
9. สงเสริม สนับสนุน และประสานการสงตอและเปลี่ยนผาน (Transition)
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ผลสำเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนพิการเรียนรวมไดรับโอกาสทางการศึกษาความตองการจำเปนทางการศึกษา ครูและผูบริหาร
ทางกาศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถบริหารจัด
การศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ไดอยางเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบญ
ั ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา๕ และ (ฉบับที่ ๒)
๓. พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒)
๔. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหนง ที่มเีหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศกษาที่ปฏิบัติหนาทีสอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสทธิไดรับสงิ่อ านวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา เรื่อง ก าหนด หลักเกณฑ
และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเป็นคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๘. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำห นดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒
๙. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดท ำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑการใหครู
การศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย ไดรับการสงเสรมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๑. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒. มาตรฐานการจัดการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวน การจัดการเรียนรูการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ภารกิจกลุมงาน
๑. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูการศึกษาพิเศษเรียนรวม สนับสนุน
พัฒนาการจัด ท ำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
๓. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาการวัดและประเมินผลทาง การศึกษาพิเศษเรียนรวม สนับสนุน พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศกษาพิเศษเรียนรวม
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ผลสำเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนพิการเรียนรวม ไดรับการจัดการเรียนรูและการชวยเหลือตรงตามสภาพปญหา ศักยภาพ
และความตองการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา มีความรูความสามารถและด ำรงชีวิตอยูรวมกับนในสังคมอยางมีความสุข
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบญ
ั ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. พระราชบญ
ั ญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖
๓. หลักสูตรแกนกลางการศกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

๔. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ภารกิจกลุมงาน
๑. สงเสริม สนับสนุน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาทางการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๒. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษา พิเศษเรียน
๓. สงเสริมสนับสนุน การนำผลการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย ไปปรับปรุงพัฒนา และเผยแพร

ผลสำเร็จที่คาดหวัง
กลุมงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) และสถานศึกษามีงานการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
งาน การศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 2560)
๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม ภารกิจ
กลุมงาน
๑. ศึกษา สภาพปจจุบัน ปัญหา และความตองการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๒. วางแผนและสรางเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ เรียนรวม
๓. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๔. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๕. นำผลการนิเทศไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
๖. เผยแพร ประชาสัมพันธ และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
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ผลสำเร็จที่คาดหวัง
โรงเรียนจัดการเรียนรวมสามารถดำเนินการจัดการเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบญ
ั ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และแกไขเพิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตร๕
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560)
๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กลุมงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
1. ชื่องาน
ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกลมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินการเป็นไปตามเปาหมาย บรรลผลตามภารกิจขององคกร ส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จึงไดจัดท าคูมือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษและกระบวนการ
เรียนรู กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผล
ตามเปาหมาย
2. เพื่อใชเป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน สงเสรม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรศึกษาพิเศษ
ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสำหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการปฏิบัติงาน เพือ
ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
คำจำกัดความ
การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาใหสำหรับบุคคลทีมีความตองการ
พิเศษ ไดแก เด็กปัญญาเลิศ เด็กทีมีความบกพรองดานสติปัญญา เด็กที มีปั ญหาดานการเรียนรู เด็กพิการ
ซ้ำ ซอน เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสขภาพ เด็กที่มีความบกพรองดานสายตา เด็กที่มีความบกพรอง
ดานการไดยิน เด็กที่มีปัญหาดานอารมณ และสังคม หรือเด็กที่มีปัญหาดานพฤติกรรม ซึ่งเด็กกลุมพิเศษเหลานี้
ไมสามารถไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ
ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจำเปนตอการจัดการศึกษาแกเด็กกลุมพิเศษดังกลาวซึ่งการจัด
การศึกษาพิเศษไดรวมถึงดานกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณใน
การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตอความสามารถ และความตองการของเด็กพิเศษเปนรายบุคคล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 รวบรวม ศึ กษา วิ เ คราะห และสั งเคราะห ขอ มู ล จากเอกสารและแหล งขอ มู ล ตา ง ๆ อาทิ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห งชาติ พระราชบัญญั ติการศึก ษา นโยบายและแผนจั ดการศึกษาที เ กี ยวของกั บ
การศึกษาพิเศษ
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1.2 ประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศึกษา สำหรับ
ผูเรียนตามประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
1.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
ความเขาใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนตาม
ประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ
1.4 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน
อยางสม่ำ เสมอ เพื่อรวมมือชวยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนตามประเภทเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ
1.5ประสานความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา
พิเศษ เชน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนยการศึกษาพิเศษระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
1.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพื่อใหสามารถ
คัดกรองและวินิจฉัยผูเรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผูเรียนเต็ม
ศักยภาพตามความตองการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมีคุณภาพ
1.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
1.8 สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร
. ระยะเวลาการดำเนินงาน
- ตลอดปการศึกษา2564
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.1 มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนจัดการเรียนรวม นักเรียนพิการครบถวน ถูกตอง เป็นปจจุบนั
1.2 มีการประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการจดการศึกษา สำ หรับ
ผูเรียนตามประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
1.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษา
พิเศษ สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนตามประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ
1.4 มีการประสานความรวมมือระหวางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอยาง
สม่ำเสมอเพื่อรวมมือชวยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนตามประเภทเด็กที่มีความ ตองการ
พิเศษ
1.5 มีการประสานความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาพิเศษ เชน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนยการศึกษา
พิเศษระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง
1.6 สถานศึกษารอยละ 80 ไดรับนิเทศกำกับติดตาม ใหความชวยเหลือแนะน าผูบริหาร สถานศึกษา
และครูผูสอนเพื่อใหสามารถคัดกรองและวินิจฉัยผูเรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษา เฉพาะ
บุคคลเพื่อพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพตามความตองการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความตองการ พิเศษ
ใหมีคุณภาพ
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1.7 สถานศึกษารอยละ 80 มีผลการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการคัดกรองนักเรียนพิการ
การประเมินแผนการจดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินแผนการสอนรายบุคคลคการเรียนรูอยูในระดับดีขึ้นไป
มีการสังเกตการจัดกิจกรรม
1.8 มีการสรุปรายงาน ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ อยาง
ถูกตอง และเผยแพรดวยวิธีการที่หลากหลาย
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ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
งานกลุมเครือขายสถานศึกษา
ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล องคกรที่มีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพื่อทำ
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย (รวมคิด / วางแผน รวมทำ / รวมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ แนวราบ มีความเสมอ
ภาคและเรียนรู รวมกันอยางตอเนื่อง งานกลุมเครือขายสถานศึกษา เปนกิจกรรมที่ศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพื่อพัฒนา
งานของสถานศึกษาในรูปของภาคีเครือขาย ในการทำ งานรวมกันกับกลุมสถานศึกษาในลักษณะของเครือขายในดาน
การประสานงาน (Coordination) ความรวมมือ (Cooperation) การทำงานรวมกัน (Collaboration) และการมีสวน
รวม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ภาระงาน
ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
นายวราวุธ ปทถาพงษ ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
รับผิดชอบเครือขายสถานศึกษาจำนวน 16 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบานฝาง
2. โรงเรียนบานคอ
3. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
4. โรงเรียนโนนฆองวิทยาคารเรียนรวมกับ โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค
5. โรงเรียนพงษภิญโญ 2
6. โรงเรียนบานหินตั้งหนองอีเลิง
7. โรงเรียนหวยหวาวิทยาคม
8 โรงเรียนแกนเทาพัฒนศึกษา
9. โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม เรียนรวมกับเขื่อนกระพี้ศึกษา
10. โรงเรียนบานแดงราษฎรสามัคคี
11. โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎรรงั สรรค
12. โรงเรียนบานกระเดื่อง
13. โรงเรียนบานคำหัวชางโนนตุนปามะนาว
14. โรงเรียนหินกองวิทยา
15 โรงเรียนบานบานหนองคลอง
16. โรงเรียนบานวังโพน
มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานของหลักสูตร
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการนิเทศ
การศึกษาเพื่อยกระดับผูเรียนใหสูงขึ้น
2.ประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูผูสอนเพื่อสรางเครือขายการเรียนรูและสราง
ความตระหนักใหครูผูสอนไดเห็นความสำคัญของงานที่รับผิดชอบ
3. นิเทศใหความรูครูผูสอนในทุกสาะการเรียนรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู

4. สงเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู
และการวัดและประเมินผลของ ครูผูสอน
5.นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลของครูใหตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
6.ศึกษาคนควาวิเคราะหวิจัยแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับทักษะในการปฏิบัติงาน
7. รายงานผลการดำเนินงานทางการเรียนทุกสาระการเรียนรู
ผลสำเร็จที่คาดหวัง
ครูผูสอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูและมีการวัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีทักษะ
ทางการเรียนรูและปฏิบัติสูงขึ้น
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