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ยุท ธศาสตรช าติ ว าด วยการปองกัน กัน ปราบปราบการทุ จ ริต สำนั กงานคณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดเสนอวาการสงเสริมการศึกษาเพื่อสรางเยาวชนใหเปนสุจริตชน ตอง
รวมกัน สนับสนุนสงเสริมนโยบายการศึกษา ดำรงชีวิตสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มี
เสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกาวหนาอยางมั่นคง รวมทัง้ การแกปญหาเรื่องการทุจริต
คอร รัป ชั่น ของประเทศอยางยั่ งยืน สำน ักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ในฐานะที่รับ ผิดชอบงานจัด
การศึกษาเยาวชน สวนใหญ ของประเทศใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการดานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในเขตพื้นที่ การศึกษา “ปองกันการทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนกลไกการ
ปองกันและ ปราบปรามการทุจริตของประเทศใหกับนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษาทุกคน ของ
เขตพื้นที่ การศึกษา
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัด ท ำขึ้นเพื่อใหบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดศึกษา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สรางความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน ไมผิดพลาด
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชเ ป็นแนวทางดำเนินงานโครงการเขตพื้นที่การศึ กษาสุจ ริต ใหบ รรลุตามวิสัยทัศนของ
ผูเขารวมโครงการเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซือสัตยสุจ ริต อยูอยางพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ และเปนเกณฑการประเมินเพื่อรองรับเป็นเขตพืน้ ที่การศึกษาสุจริต
ผูจัดทำหวังเป็นอยางยิ่งวา คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึ กษาสุจ ริ ต
ทีจ่ ัด ท ำขึ้นจะเป็นประโยชนตอสวนรวม ไมวาจะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูเกี่ยวของผูฝาย
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บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก
๑. งานตามหนาที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหนง
ศึกษานิเทศกทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
จัดกระบวนการเรียนรู มีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา คนควาทางวิชาการ เพื่อจัดทำ
เปนเอกสารคูมือและสื่อใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรใหครู ไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะหวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใชในการ ปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูสนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อเปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการ พัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. งานตามขอบขาย ภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต๑เปนกลุมงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาวิเคราะหวิจัยติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตาม อัธยาศัย
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปูาหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานศึกษาคนควาทางวิชาการและวิเคราะหวิจัยติดตามตรวจ
สอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบ
หมายโดยใหมีความรูความเขาใจในหลักการนิเทศการศึกษาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูการวัดการประเมินผลการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียนในระดับสูงมีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการ
ศึกษางานวิชาการงานติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทรายงานโดยแสดงใหเห็นวามีการวิจัยและฒ
นาสรางองคความรูใหมเพื่อนผลไปใชในการพัฒนาการนิเทศการศึกษามีการเผยแพรอยางกวางขวางมีการถายทอดและ
ไดรับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเปนแบบอยางแกวิชาชีพสงผลใหครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาส
ามารถจัดกระบวนการเรียนรูบรรลุเปาหมายของหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนผูมีวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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๑. การนิเทศการศึกษา ไดแก หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ
กลยุทธการนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษาการสรางทักษะในการนิเทศการใชกลยุทธ
ในการ นิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศการควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริมใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรูการสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน
สนับสนุนและเผยแพรผลงานดานการนิเทศการศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชเทคนิคการนิเทศไดอยาง
หลากหลายดานความเปนกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดแก ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ
สังคมและการ เมืองไทยที่มีอิทธิพลตอการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตางๆ การวิเคราะหและ
กำหนดนโยบาย การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดย
สามารถให คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลเพื่อจัดทนโยบายแผนและการติดตามประเมินผล
ดานการศึกษา ใหคำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาการจัดทแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงใหเกิดผลดีคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัง
คม และ สิ่งแวดลอม
๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไดแก ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การสรางหลักสูตรสถานศึกษา
หลักการ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ โดย
สามารถใหคำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนำครูให
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของผูเรียนประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช
๔.การประกันคุณภาพการศึกษาไดแกการบริหารคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห วิจัย การจัดทำ
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหคำปรึกษาเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและพรอมรับการประเมินภายนอก
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ไดแก หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานการปฏิรูปการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยสามารถ
ใหคำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของการนิเทศศึกษาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
๖. การวิจัยทางการศึกษา ไดแก ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช
โดยสามารถให คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดำเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ใหมๆ ดานการเรียนรูและการจัดการศึกษา
๗. กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ไดแก กลวิธีการ
นำเสนอความรูแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควา ฯลฯ
การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรคโดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทตางๆ แนะนำและให
คำปรึกษา การเขียนเอกสารทางวิชาการแกคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาน าเสนอความรู แนวคิด
ทฤษฎีดวยวิธีการที่ หลากหลาย และเหมาะสมตอการเรียนรู
๘.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดแกหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอรเน็ตคอมพิวเตอร
ชวยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธสำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ตนและการพัฒนางานไดอยางเหมาะสม ใหคำปรึกษา แนะนำการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแกสถานศึกษา

-3๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพศึกษานิเทศก การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพศึกษานิเทศก หลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเปนแบบอยางที่ดี

--

2. วัตถุประสงค (Objectives)
เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน (Scope)
เปนแนวทางสำหรับศึกษานิเทศกใชในการนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4. คำจำกัดความ (Deﬁnition)
การนิ เทศการศึ กษา (EducationalSupervisions) ปจ จุบัน งานในดานการศึกษาไดเจริญ กาวหนาไปมากมี
การเปลี่ยนแปลงหลายๆ ประการ เชน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรความรูในสาขาวิชาการตางๆ เพิ่มขึ้น แนวความคิดและ
แนวการเรียนการสอนใหมๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุงหมายของการศึกษา แตยังพบวา ผูบริหาร ครูและ
ผูเกี่ยวของบางคนยังไมสามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอความเปลี่ยนแปลงปญหาดังกลาวขางตนสามารถจะแกไขไดโดย
อาศัยผูนิเทศหรือศึกษานิเทศก ซึ่งมีหนาที่นิเทศการศึกษาใหครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได
และ นำความรูเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒ นาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่วางไวดังนั้น เรื่องการ
นิเทศการศึ กษา จึงเป น เรื่องสำคั ญ ที่ ศึกษานิเทศกควรจะไดศึกษาและทำความเข าใจในหลักการ กระบวนการ และ
วิธีการของการนิ เทศการศึกษาเพื่อนำมาใชในการพั ฒ นาการเรียนการสอนตอไป เพื่อใหเกิดความเข าใจในเรื่องของ
การนิเทศการศึกษาดีขึ้น จึงขอนำเอาความรูเบื้องตนของการนิเทศการศึกษามากลาวถึงในรายละเอียดดังตอไปนี้
ความหมายของการนิ เทศการศึ ก ษา การนิ เทศ (Supervision)แปลว า การให ค วามช ว ยเหลื อ แนะนำ
ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ดั ง นั้ น ก า ร นิ เท ศ ก า ร ศึ ก ษ า ก็ น า จ ะ ห ม า ย ถึ ง ก า ร ให ค ว า ม ช ว ย เห ลื อ แ น ะ น ำ
หรือปรับปรุงเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียน ไดมีผูให ความหมายคำวา การนิเทศการศึกษาไวแตกตางกันดังนี้
สเป ย ร ส (Spears) ได ให ค ำจำกั ด ความไววา การนิ เทศการศึ ก ษาเป น กระบวนการที่ จ ะทำให เกิ ด การ
ปรับ ปรุงกระบวนการเรี ยนการสอนของครู โดยการทำงานรวมกับ บุคคลที่เกี่ย วของกับ การนี้เปน กระบวนกระตุ น
ความเจริ ญ ก า วหน า ของครู และมุ ง หวั ง ที่ จ ะช ว ยเหลื อ ครู เ พื่ อ ช ว ยให ค รู ไ ด ช ว ยตนเองได กู ด (G ood)
ไดให ความหมายของการนิ เทศการศึ กษาวา เป นความพยายามของผูท ำหนาที่นิเทศที่จะ ชวยในการใหคำแนะนำ
แ ก ค รู ห รื อ ผู อื่ น ที่ ท ำห น าที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก ารศึ ก ษ าให ส าม าร ถ ป รั บ ป รุ ง ก ารส อ น ข อ งต น ให ดี ขึ้ น
ชวยใหเกิดความเจริญงอกงามในดานอาชีพ ชวยพัฒนาความสามารถของครู
แฮรริส (Harris) ได กล าวถึ งความหมายของการนิเทศการศึ กษาวา หมายถึ ง สิ่ งที่บุ คลากรในโรงเรีย น
กระทำ ต อ บุ ค คลหรื อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ จะคงไว ห รื อ เปลี่ ย นแปลงปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น การ
การเรียนการสอนใน โรงเรียน มุงใหเกิดประสิทธิภาพในดานการสอนเปนสำคัญ
มาคส แ ละสทู ป ส (Marks and Stoops) ได ก ล า วถึ ง การนิ เ ทศการศึ ก ษาว า คุ ณ ค า ของการนิ เ ทศ
การศึ กษาอยูที่การพั ฒ นาและปรับ ปรุงการเรียนการสอนให เหมาะสมกั บ สถานการณ และสงผลสะท อนไปถึ งการ
พัฒนานักเรียนดวย ชาญชัย อาจิณสมาจาร ไดใหคำจำกัดความวา การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการสรางสรรค
ที่ ไม ห ยุ ด นิ่ งใน ก ารให ค ำแ น ะ น ำ แ ล ะ ก ารชี้ ช อ งท างใน ลั ก ษ ณ ะ ที่ เป น กั น เอ งแ ก ค รู แ ล ะ นั ก เรี ย น
เพื่อการปรับปรุงตัวของเขา เองและสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค
สันตธรรม บำรุง ไดใหความหมายวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง การชวยเหลือการแนะนำการ ชี้แจง
การบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ในการที่จะสงเสริมใหครูปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น ดังนั้น
จึ ง อ า จ ส รุ ป ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร นิ เท ศ ก า ร ศึ ก ษ า ห ม า ย ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ค รู เพื่ อ ให ค รู
ปรับปรุงและพัฒ นาการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวการนิเทศการศึกษา
จึงเปนกระบวนการในการแนะนำชวยเหลือครูใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศ

-4-นั้นอยูบนหลักการของประชาธิปไตย ไดแก การเคารพซึ่งกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหดียิ่งขึ้นในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้จะสำเร็จไดผลดีเพียงไรนั้นยอมขึ้นอยูกับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศกผูทำงาน
รวมกับครูตลอดจนเทคนิคและวิธีการตางๆที่ศึกษานิเทศกนำมาใชในการนิเทศการศึกษาโดยใหครูมีโอกาสคนควางานที่
ที่ทำดวยตนเองเพื่อใหเกิดความงอกงามขึ้นเมื่อไดเรียนรูและมีความเจริญงอกงามแลวยอมจะไดรูจักปรับปรุงงานดาน
การเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการนิเทศการศึกษามิใชเนนการปรับปรุงตัวครูโดยเห็นวาครูยังทำ
หนาที่ไมสมบูรณในการสราง ความเจริญงอกงามใหแกผูเรียน หากแตใหความสำคัญไปถึงนโยบายการศึกษา
จุดประสงคของการใหการศึกษา พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใชวัสดุอุปกรณการสอนและวิธีสอนของครู
สิ่งแวดลอมของครูและผูเรียนในขณะที่เรียน ตลอดจนปญหาดานตาง ๆ ในสวนตัวครูและผูเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้อยูใน
ขอบเขตการนิเทศการศึกษาทั้งสิ้น (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2553 : 13)

-ตอนที่ ๒
กลุมงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาสงเสริมงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานสงเสริม สนับสนุน งานการศึกษาพิเศษ
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) สถานศึกษา
2. เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
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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 สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งบริการอื่นใดทาง
การศึกษา
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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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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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 เด็ กปัญญาเลิศ 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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-11-1.2 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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-ตอนที่ ๓
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย
ดังนี้

นางศิรดา พิริยะชัยวรกุลตำแหนงศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษมีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน

1) ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหเปนไปตามระเบียบ คำสั่ง
และนโยบายของทางราชการ
3) นิเทศกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพโดยมี
หนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๓.๑ นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานของหลักสูตร
๓.๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
กลุมพัฒนาการศึกษาเครือขาย สถานศึกษาที่ 9 (ฝางโซนใต 9)
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
๖) ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
-งานกลุมสาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู หมายถึง องคความรู ทักษะและคานิยมที่ผูเรียนควรเรียนรู
เพื่อจะชวยนำพาใหบรรลุคุณภาพ ตามเปาหมายที่กำหนดกลุมสาระการเรียนรู หมายถึง กลุมขององคความรู
ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไวใน มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของสัมพันธกันตามศาสตรตางๆ
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัด แบงกลุมสาระการเรียนรูเปน ๘ กลุม ไดแก
๑) ภาษาไทย 8. ภาษาตางประเทศ
๒) คณิตศาสตร ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓) วิทยาศาสตร
๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา
๖) ศิลปะ
มาตรฐานการเรียนรู (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง
คุณภาพ ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเปนสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไวในมาตรฐานการเรียนรูถือเปนสิ่งจำเปนสำหรับผูเรียนทุกคน ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาทั้งระดับชาติเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีหนาที่และความรับผิดชอบ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐานถือเปน
เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
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หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยและใชสำหรับผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวคิดดังกลาวอยูบนฐานความเชื่อ ที่วา ผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันได
งานกลุมสาระการเรียนรูเปนกิจกรรมที่ศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผูสอนในดาน
การพัฒนาองคความรู ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของสัมพันธกันตาม
ศาสตรตาง ๆ
นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ตำแหนงศึกษานิเทศกชำนญการพิเศษ
มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสาระการเรีนรูคณิตศาสตร โดยมีหนาที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานของหลักสูตร
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการนิเทศ
การศึกษาเพื่อยกระดับผูเรียนใหสูงขึ้น
2.ประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูผูสอนเพื่อสรางเครือขายการเรียนรูและสราง
ความตระหนักใหครูผูสอนไดเห็นความสำคัญของงานที่รับผิดชอบ
3. นิเทศใหความรูครูผูสอนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู
4. สงเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู
และการวัดและประเมินผลของ ครูผูสอน
5.นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลของครูใหตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
6.ศึกษาคนควาวิเคราะหวิจัยแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับทักษะในการปฏิบัติงาน
7. รายงานผลการดำเนินงานทางการเรียนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ผลสำเร็จที่คาดหวัง
ครูผูสอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูและมีการวัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีทักษะ
ทางการเรียนรูและปฏิบัติสูงขึ้น
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งานกลุมเครือขายสถานศึกษา
ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล องคกรที่มีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพื่อทำ
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย (รวมคิด / วางแผน รวมทำ / รวมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ แนวราบ
มีความเสมอภาคและเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องงานกลุมเครือขายสถานศึกษาเปนกิจกรรมที่ศึกษานิเทศกตอง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาในรูปของภาคีเครือขายในการทำงานรวมกันกับกลุมสถานศึกษาในลักษณะข
องเครือขายในดาน การประสานงาน (Coordination) ความรวมมือ (Cooperation) การทำงานรวมกัน
(Collaboration)และการมีสวนรวม(Participation)ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถา
นศึกษาครอบคลุม 4 ภาระงาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทั่วไป
นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล 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 เรียนรวมกับเขื่อนกระพี้ศกึ ษา
10. โรงเรียนบานแดงราษฎรสามัคคี
11. โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎรรงั สรรค
12. โรงเรียนบานกระเดื่อง
13. โรงเรียนบานคำหัวชางโนนตุนปามะนาว
14. โรงเรียนหินกองวิทยา
15 โรงเรียนบานบานหนองคลอง
16. โรงเรียนบานวังโพน
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เปนกิจกรรมที่ศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหนาที่ของ
ศึกษานิเทศกที่เกี่ยวของกับงานพิเศษที่ไมใชงานตามมาตรฐานตำแหนงรวมถึงงานในโครงการและตัวชี้วัดที่เกี่ยว
ของกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกเพื่อเอื้อประโยชนใหกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงเปนฐานขอมูล
ใน การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปตอไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) รับผิดชอบงาน / โครงการตามนโยบาย ดังนี้

1.1 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
1.2 งานการพัฒนาเด็กเปราะปราง
2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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