คู่มือการปฏิบัติงาน

นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษา

คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งผู้จัดทาปฏิบัติงานในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
สาหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขอขอบคุณผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้
คาแนะนาปรึกษาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้
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ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
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ตอนที่ 1 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
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ตอนที่ 3 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
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ตอนที่ ๑
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ใน
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพั ฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา พัฒ นาระบบการบริ ห ารงานวิช าการ พัฒ นามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็ นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและการ
พัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
๑ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิด
การเรี ย นรู้ ตามวั ต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายของการศึ ก ษา โดยปฏิบัติห น้าที่เ กี่ย วกั บ งานวิช าการและงานนิ เ ทศ
การศึกษาเพื่อปรั บ ปรุ งการเรี ยนการสอนให้ ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้น คว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้ การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทา
รายงานโดยแสดงให้ เห็ น ว่ามีการวิจั ย และพัฒ นา สร้างองค์ค วามรู้ใหม่ เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒ นาการ นิเทศ
การศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ
มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น

แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธ์การนิเทศ
การศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ
การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ
ภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการบริหารจั ดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน
และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้าน
ความเป็นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองไทยที่มีอิทธิพลต่ อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์ และกาหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา การพัฒ นาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้
คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนด นโยบายและการวางแผนดาเนินงานและการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา หลักการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถ
ให้คาแนะน า คาปรึกษา เกี่ย วกับการพัฒนาหลั กสูตรและการจัดทาหลั กสู ตรสถานศึกษา สาธิตแนะนาครู ใ ห้ จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทา
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก
๕. การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา ได้แก่ หลั กและระบบขอบข่า ยการจัด การศึ กษา หลั กการ บริห ารจัด การ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศศึกษา การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถให้
คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน ให้คาแนะนา
ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนาเสนอความรู้แนวคิด
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะนาและให้คาปรึกษาการ
เขี ย นเอกสารทางวิ ช าการแก่ คุ ณ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา น าเสนอความรู้ แนวคิ ด ทฤษฎี ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน
และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
แก่สถานศึกษา
๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

ตอนที่ ๒
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และที่เพิ่มเติม
4. คาจากัดความ
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนดสาหรับการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ดาเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการ
ดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐานหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
ให้ความ
เห็นชอบ และประกาศใช้
2.1 จัดทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 นามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ ให้ความเห็นชอบ
2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และที่เพิ่มเติม
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนาไปใช้ใน
การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3 กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.5 จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
4.2 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะ 3-5ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่สอดคล้องกัน

4.3 ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่กาหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา
5. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ
ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดาเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไม่มคี ุณภาพ

ปรับ/แก้ไข
ประเมินผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ

สรุปรายงาน ผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่
นาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
7.2 แบบประเมินผลการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รหัสเอกสาร : ………
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
1. ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายใน
ตลอดปี
มีเอกสาร คู่มือแนวทางระบบการ กลุ่มนิเทศ
ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/พื้นฐาน/ภายนอก (สมศ.)ความต้องการชุมชน/
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่มี
สถานศึกษา
มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประกัน
ท้องถิ่น แลมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพ
2.
2. จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
ตลอดปี
ระบบการประกันคุณภาพ
กลุ่มนิเทศ
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่ นาเสนอ กปท. ขอความเห็นชอบ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา
ประกาศใช้ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง
เข้มแข็ง
กปท.,กตปน.
จัดทามาตรฐานการศึกษาเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอความเห็นชอบ และประกาศใช้
3.
3. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรเขตพื้นที่ สถานศึกษาเกีย่ วกับการประกัน
ต้นปีการศึกษา
ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม มีการ
กลุ่มนิเทศ
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกัน
ภาคเรียนที่สอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา สถานศึกษา
สร้ างความตระหนัก ความรู้ ความเข้ าใจแก่
คุณภาพภายใน ฯ พ.ศ. 2554 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของ
งาน
บุคลากร เขตพื ้นที่ สถานศึกษา ส่งเสริม
สถานศึกษา/นาไปใช้ กาหนดแนวปฏิบตั ิการจัดทารายงานประจาปี สังเคราะห์ จุดเด่น จุดควร
สนับสนุน สถานศึกษาดาเนินงานและ
พัฒนาจากรายงานประเมินภายในสถานศึกษา สรุปรายงานผลการประเมินภายในของ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4.
4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดปี
กระบวนการประเมินมีคุณภาพ
กลุ่มนิเทศ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจาปี นิเทศติดตาม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นที่เชื่อถือ
สถานศึกษา
นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ประเมินผล
5.
5. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง
มีการนาผลการประเมินไปใช้
กลุ่มนิเทศ
ปรับ/แก้ ไข
การ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการศึกษา
มีคณ
ุ ภาพ ดาเนินงาน
6.
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไปวางแผน
ทุกสิ้นปีการศึกษา มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
กลุ่มนิเทศ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
สถานศึกษา
สรุปรายงานผล/
เผยแพร่/นาผลไป
ใช้ กษาชาติ 2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
เอกสารอ้างอิง : 1. มาตรฐานการศึ
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. 6. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

ตอนที่ ๓
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงำน ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำง
รำชกำร
๓) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
๓.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๒)
๕) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๕.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
๕.๒ โครงงำนคุณธรรม
๕.๓ สังเครำะห์กำรประเมินคุณภำพภำยใน
๖) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนาพาให้ บรรลุคุณภาพ
ตามเป้าหมายที่กาหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรีย นรู้/ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสั มพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์
๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา
๖) ศิลปะ
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘) ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง คุณภาพที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา มีห น้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่ มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ

นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และ
ปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ใน
การกาหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์
สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการ
เรียนรู้ การกาหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกาหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ
กาหนดทุกระดับ ชั้ น ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ความเหมาะสมกับ บริ บทการศึ กษาแต่ล ะแห่ ง (ส านักวิช าการและ มาตรฐาน
การศึกษา , ๒๕๕๓)
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในด้าน
การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตาม
ศาสตร์ต่างๆ
นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
นิ เทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชี พและเทคโนโลยี่ และ
รับผิดชอบงำนโครงงำนสังคมศึกษำ โดยมีหน้ำทีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑) นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี่
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผู้เรียนสู่งานอาชีพในชีวิตประจาวัน
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญ ของงานอาชีพ
3. นิเทศให้ความรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
วัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
4. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผล ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
6. ศึกษาค้นคว้าเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับทักษะในการปฏิบัติงาน
7. รายงานผลการดำเนินงานทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการวัดและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีทักษะทางการเรียนและปฏิบัติสูงขึน้

๒. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อทากิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษา
ในรูปของภาคีเครือข่าย ในการทางานร่วมกันกับกลุ่ มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้าน การประสานงาน
(Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทางานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
รับผิดชอบเครือข่ำยสถำนศึกษำที่ ๙ (เขื่องใน ๒ ) อำเภอเขื่องใน จำนวน ๙ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนชุมชนสร้ำงถ่อสำมัคคี
๒. โรงเรียนบ้ำนปลำฝำ
๓. โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๔. โรงเรียนบ้ำนศรีบัว
๕. โรงเรียนบ้ำนหนองเซือม
๖. โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มหนองเซือมใต้
๗. โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
๘. โรงเรียนบ้ำนกุดตำกล้ำ
๙. โรงเรียนสหธำตุสำมัคคี(บำเพ็ญพิทยำคำร)
๓. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด
งานพิเศษ งานโครงการและตัว ชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเ ทศก์ ต้อ งปฏิบั ติเ พื่ อพั ฒ นางานในหน้ า ที่ ข อง
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตาแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
๑.๒ โครงงำนคุณธรรม
๑.๓ สังเครำะห์กำรประเมินคุณภำพภำยใน
๒) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

-------------------------------------------------------------------------

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2551.
กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 127 ตอนที่ 23 ก.
ชยันต์ วรรธนะภูติ . ทิศทางการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ : แนวทางการวิจัยด้ านเครือข่ ายการเรียนรู้.
(เอกสารวิชาการ)เชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .(ม.ป.ป.).

นิศา ชูโต. การประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมศาสตร์การพิมพ์. 2527.
ภรณี กีร์ติบุตร. การประสานงานระหว่างองค์กร. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ : 2522.
ธงชัย สันติวงษ์ . องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวฒ
ั น์. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2540.
สงัด อุทรานันท์ . การสังเคราะห์งานวิจยั ทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์ และทาปกเจริญผล, 2533.

สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา.
บริษัท พิมพ์ดี จากัด, 2541.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวดาเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2551
สานักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ2 (พ.ศ. 2545). 2545.
สานักนายกรัฐมนตรี. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา พ.ศ. 2553. 2553.

