คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาววัชรากร ตระการไทย
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา การส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา และกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้กับศึกษานิเทศก์ทุกคน
ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบ
เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงได้จัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานนี้ขึ้น
วัชรากร ตระการไทย
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ตอนที่ 1 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
3
ตอนที่ 2 ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
6
ภาคผนวก
11
- ประการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เรื่อง นาร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ2559
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
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ตอนที่ ๑
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์
๑. งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ศึกษานิ เทศก์ทุก คน ในส านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติห น้า ที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้
ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ
และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
การประเมิ น ผลการศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ครู แ ละผู้ เ รี ย นในระดั บ สู ง มี
ความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่ างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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๓. ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ใน
การนิ เทศ การน านวัตกรรมมาประยุ กต์ใช้ ในการนิเ ทศ การควบคุมและการประเมิ นเพื่อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจั ดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และกาหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒ นาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้
คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนด นโยบายและการวางแผนดาเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่า
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒ นาหลั กสู ตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลั กสู ตร การสร้างหลั กสู ตร สถานศึก ษา
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ
โดยสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา สาธิตแนะนา
ครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การ
จั ด ท ามาตรฐาน และการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา โดยนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์ 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 กลวิธีการนาเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะนาและให้คาปรึกษา
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้

5
๘. การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ก่ หลั ก การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอิ น เทอร์ เ น็ ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติ มีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
๙. คุณธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ ศึ ก ษานิ เทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรั บ ศึกษานิ เ ทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

6
ตอนที่ ๒
ภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
นำงสำววัชรำกร ตระกำรไทย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ได้รับมอบหมำยปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ มีขอบข่ำยภำรกิจงำน ดังนี้

งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
งานจัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ
งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ

กลุ่มงาน
การศึกษา
พิเศษ

งานพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษารูปแบบเรียนรวมให้กับผู้บริหาร และครู
งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ

งานวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ

งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

7
กระบวนกำรดำเนินงำน กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ที่

งำน

กระบวนกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

1

งานจัดทาระบบ
สารสนเทศ
การศึกษาพิเศษ

๑. ครูที่ผ่านการอบรมผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ด า วน์ โ ห ลดแ บ บฟอร์ ม กา รคั ด กร องนั ก เรี ย นพิ ก าร ของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๙ ประเภท ให้กับครูประจาชั้น
๒. ครูประจาชั้นสังเกตและศึกษาข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
เป็นรายคน แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนแนวโน้มพิการตามประเภทนั้น
ๆ
๓. ให้ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร“ผู้ดาเนินการคัดกรอง คนพิการ
ทางการศึกษา” เป็นผู้รับรอง ๒ คนที่มีเลขที่วุฒิบัตร แล้วเขียนแผน
IIP, IEP ซ่ อ มเสริ ม นั ก เรีย นที่ มี แ นวโน้ ม พิ ก าร โดยผู้ ป กครองของ
นักเรียน ผู้บริหารลงชื่อรับทราบ
๔. โรงเรียนทาหนังสือขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาล ให้วินิจฉั ย
ความพิการของนักเรียนที่ได้เขียนแผนIIP,IEP
๕. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของโรงเรี ย น ลงข้ อ มู ล พื้ น ฐานของนั ก เรี ย นที่ มี
แนวโน้มพิการในระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ(SET) ตามที่สพฐ.
กาหนดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐
มิถุนายน ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
๖. ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันใน
ระบบ SET และรายงาน

1. นางฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงานอื่น

2

งานส่งเสริมและ
สนับสนุน
สถานศึกษา จัดทา
และพัมนาหลักสูตร
สถานศึกษา
การศึกษาพิเศษ

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่างๆ
เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕5๑
๒. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมิน
รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน นักเรียน
๓. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาและชุ ม ชนอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กั น ในการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตร ด้วยกระบวนการทางานแบบมี
ส่วนร่วม
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ

1. นางฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงานอื่น

3

งานพัฒนา และ
สร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษารูป
แบบเรียนรวมให้กับ
ผู้บริหาร และครู

๑. วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสารที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
โรงเรียนดาเนินการ หรือและจากการนิเทศ กากับและติดตาม
๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีต้องการจาเป็นพิเศษ
๓. ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับหน่วยงานอื่น
๔. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
๕. ทาแบบทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถ
๖. ทาคู่มือปฏิบัติงาน

1. นางฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงานอื่น

8
ที่

งำน

กระบวนกำรดำเนินงำน

4

งานส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการ
จัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

5

งานวัดและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ

6

งานวิเคราะห์วิจยั
การพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ

7

งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษาพิเศษ

๑. รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล แผนการจั ด
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
๒. ประสานงาน ส่ ง ประสานงาน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
สถานศึ ก ษา มี ค วามพร้ อ มในการจั ดการศึ ก ษาส าหรับ ผู้เ รียนที่มี
ต้องการจาเป็นที่เหมาะสม
๓. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
พิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือ
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
การศึ ก ษาพิ เ ศษ นโยบายแผนการจั ด การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษาพิเศษ
๒. ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนที่มี ความต้องการจาเป็นพิเศษ ใน
รูปแบบที่เหมาะสม
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษา
พิเศษ และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา และความช่วยเหลือ
๑. รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสั งเคราะห์ ข้ อ มูลเอกสารและ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
การศึ ก ษาพิ เ ศษ นโยบายแผนการจั ด การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษา
๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนต้องการจาเป็นพิเศษในรูปแบบที่
เหมาะสม
๓. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
พิเศษให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษา สาหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
๔. ดาเนินการนิเทศ กากับ และติดตามให้ความช่วยเหลือแนะนา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
๕. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน
๑. ด าเนิ น การนิ เทศ ก ากั บ และติ ดตามให้ ความความช่ วยเหลือ
แนะน าผู้บ ริหารสถานศึก ษา และครู ผู้สอน ให้ เ กิ ด การปรับปรุง/
พัฒนาแผนการจัดการศึก ษาสาหรั บเด็ก ที่มีค วามต้ องการจ าเปิ น
พิเศษ
๒. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงานผูบ้ ังคับบัญชา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
1. นางฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงานอื่น

1. นางฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงานอื่น

1. นางฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงานอื่น

1. นางฉวีวรรณ วะรงค์
2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงานอื่น
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งำน

กระบวนกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

งานประสานความ ๑. ประสานงาน ส่ ง ประสานงาน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ 1. นางฉวีวรรณ วะรงค์
ร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษา มีความพร้อมในการจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนที่มี 2. น.ส.วัชรากร ตระการไทย
อื่น
ต้องการจาเป็น ในรูปแบบที่เหมาะสม
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
๒. สรุปและรายงานผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ผู้ปกครองนักเรียน
5.หน่วยงานอื่น

๒. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้าง
ความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสาคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ (Coding)
5. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
6. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
7. ศึ ก ษาค้ น คว้ า เคราะห์ วิ จั ย แนวทางการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ และการวั ด และประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. รายงานผลการดาเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม พัฒนำกำรศึกษำ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 4 (เมือง 4) จำนวน 8 โรงเรียน
ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบ้านปะอาว
2) โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
3) โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
4) โรงเรียนบ้านหนองช้าง
5) โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)
6) โรงเรียนบ้านข่าโคม
7) โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง
8) โรงเรียนบ้านเชือก (ทวีปัญญา)
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาในเครือข่าย
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ สถานศึกษาในเครือข่าย
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบการพัฒนาการศึกษาแบบเครือข่ายร่วมมือ

10
๓.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
๓.๔ จัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ครูต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
๔. รับผิดชอบงำน /โครงกำรตำมนโยบำย
4.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ (Coding)
4.3 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young
Maker Space development)
4.4 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
4.5 การดาเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน
ฯลฯ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. ศึกษาคู่มือ และแนวทางการดาเนินงานโครงการ
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินการตามปฏิทินกาหนด
๔. นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงาน
๕. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น
การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทางาน
ร่วมวางแผนการดาเนินงาน ตลอดจนขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ จนส่งผลให้ งานตามนโยบายต่างๆ สาเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม เข้า
แถวเคารพธงชาติ กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมทาบุญตักบาตร การแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงาน และ
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
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ภำคผนวก
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เรื่อง นาร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ2559
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14

ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
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พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550
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พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร พ.ศ.2551
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พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
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