
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 

ค าน า 

             ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มีนโยบายให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม         
ในสังกัดทุกแห่ง  จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรวม  เพื่อขยายโอกาสให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
ทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา   ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมถึงมีโอกาสพัฒนาตนเองเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน  โดยด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  แต่การด าเนินงานดังกล่าว  ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ไม่มีกลุ่มงานรับผิดชอบ
งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม )โดยตรง  ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  จึงประกาศให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ น าร่องจัดตั้งกลุ่ม
งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ) ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
รับผิดชอบการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการพัฒนาระบบ            
การปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ไว้  ณ  โอกาสนี้   

 
 
 

                   กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

                                                                                                                                หน้า 
โครงสร้างขอบข่ายและภารกิจกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ                                                                 ๑ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                       ๒ 
หนังสืออ้างอิง                                                                                                                 ๕ 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑                                              ๖ 
คณะผู้จัดท า                                                                                                                   ๗ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างขอบข่ายและภารกิจกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)    
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 

                         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                            นายถาวร  คูณิรัตน์ 
                                      อุบลราชธานี เขต ๑                                          ผอ.สพป.อบ.๑ 
 
 
             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา             นายสาญัณห์  รัตนโสภา  
                                  อุบลราชธานี  เขต ๑                                        รองผอ.สพป.อบ.๑ 
                  
 
                                                                                                       นายพิจิตร   ทาทอง 
                 กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                     ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
  
 
                                                                                                        นางฉวีวรรณ วะรงค์ 
                               กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ                                      หน.กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ            
                        
                     
                        งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                     - จัดท าระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ 
                     - ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดท า 
                       และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 
                       -  พัฒนาผู้บริหาร ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ                                  นางฉวีวรรณ วะรงค์ 
                          ในการจัดการศึกษาพิเศษ                                                      นายรวินันท์ หมื่นสุข 
                    - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์                                 ศึกษานิเทศก ์
                       ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                     - ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
                     - วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
                     - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ 
                     - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
                     -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 

 



หน้า  ๒   
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ที ่ งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑ งานจัดท าระบบ

สารสนเทศการศึกษา
พิเศษ 

๑. ครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียนพิการ ของระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้ง  ๙ ประเภท  ให้กับครูประจ าชั้น 
๒. ครูประจ าชั้นสังเกตและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
นักเรียนเป็นรายคน แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนที่มี
แนวโน้มพิการตามประเภทนั้น ๆ   
๓. ให้ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เป็นผู้รับรอง    
๒ คนที่มีเลขที่วุฒิบัตร แล้วเขียนแผน IIP,IEP   
ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีแนวโน้มพิการ โดยมี
ผู้ปกครองของนักเรียน ผู้บริหารลงชื่อรับทราบ 
๔. โรงเรียนท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
โรงพยาบาล ให้วินิจฉัยความพิการของนักเรียนที่ได้
เขียนแผน IIP,IEP 
๕.  ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนลงข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียนที่มีแนวโน้มพิการในระบบสารสนเทศ
การศึกษาพิเศษ(SET)ตามท่ีสพฐ.ก าหนด ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน  ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๖. ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบ       
ความถูกต้องและยืนยันในระบบ SETและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.  ผู้ปกครองนักเรียน 
๓.  หน่วยงานอื่น 
๔.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 

 

๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษา
พิเศษ 

๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑  
๒. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร   
แนวทางการจัดการเรียนรู้  แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล 
รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน นักเรียน 
๓.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อช่วยเหลือกันในการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตร ด้วย
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร 
๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ  

 
 
 
 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. กรรมการสถานศึกษา 
๓. ผู้ปกครอง 
๔. หน่วยงานอื่น ๆ 
๕. นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
๖. นายรวินันท์  หมื่นสุข 

 



หน้า ๓ 
ที ่ งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๓ การพัฒนาผู้บริหารครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัด
การศึกษาพิเศษ 

๑. วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ทาง
ผู้รับผิดชอบหรือโรงเรียนด าเนินการ หรือรายงาน 
และจากการนิเทศ ก ากับและติดตาม 
๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๓.  ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่กับ
หน่วยงานอื่น 
๓. จัดประชุมชี้แจง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๔. ท าแบบทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถ 
๕. ท าคู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
     ครูและบุคลากรทาง 
     การศึกษา 
๒.  ผู้ปกครองนักเรียน 
๓.  หน่วยงานอื่น 
๔.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
๕.  นายรวินันท์   หมื่นสุข.  

 

๔ ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนา  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ  นโยบาย
แผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถาน-  
ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถ
บริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๔. นิเทศ ก ากับ ติดาม ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 

 
 
 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษา 
๒.  ผู้ปกครองนักเรียน 
๓.  หน่วยงานอื่น 
๓. นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
๔. นายรวินันท์   หมื่นสุข 
 

๕ ประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนา  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ  นโยบาย
แผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ  
๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถาน-  
ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษและประเมินผล
การจดัการศึกษา 
๔.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 

 
 
 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษา 
๒.  ผู้ปกครองนักเรียน 
๓. นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
๔. นายรวินันท์   หมื่นสุข 
 



 
หน้า ๔ 

ที ่ งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๖ วิเคราะห์ วิจัย  

การพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนา  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ  นโยบาย
แผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ  
๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา  
มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มี
ต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร-
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้
สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๔. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๕. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน   

 
 
 
 
๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษา 
๒.  ผู้ปกครองนักเรียน 
๓.  หน่วยงานอื่น 
๔.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
๕.  นายรวินันท์   หมื่นสุข 

 

๗ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัด 
การศึกษาพิเศษ 

๑. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามให้          
ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน ให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๒. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน   

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ผู้ปกครองนักเรียน 
๓. หน่วยงานอื่น 
๔. นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
๕. นายรวินันท์   หมื่นสุข 
 

๘ ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น 

๑. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุน  ให้สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
๒. สรุปและรายงาน 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษา 
๒. ผู้ปกครองนักเรียน 
๓. หน่วยงานอื่น   
๔. นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
๕. นายรวินันท์   หมื่นสุข 
 

 

 
 
 



หนังสืออ้างอิง 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการประเมินตัวชี้วัด  ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  พิมพ์ครั้ง ๑  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  กรุงเทพ :  โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 
ที่ปรึกษา 
๑.  นายถาวร     คูณิรัตน์      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
๒.  นายสาณัญห์  รัตนโสภา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
๓.  นายพิจิตร    ทาทอง       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
คณะท างาน 
๑.  นายปรีชา    ทาศิริ          หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.  นายสุเมธ     มัดธนู         หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.  นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์     หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา 

๔.  นางชุติปภา  วรเดชนนัทสกุล     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๕.  นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์   หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.  นางนันท์นภัส  ปภินวัช    หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๗.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์      หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๘.  นายรวินันท์   หมื่นสุข     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๙.  นางศรีเศวต   จอมหงษ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๐. นางธนพร     ค านวน     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๑. นางจินตนา  ดอกพุฒ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๒. นางสาววัชรากร  ตระการไทย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๓. นายอดุลยศักดิ์  ศรีวิชัย            ศึกษานิเทศก์ 
๑๔. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๕. นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๖. นายปัญญา    ตรีเลิศพจน์กุล     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๗. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๘. นายศิริพงษ์   ศิริวารินทร์         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๑๙. นางชาลินี     ศรีสันต ์             ศึกษานิเทศก์ช านาญการ               
 
บรรณาธิการกิจ/พิมพ์ 
      นางฉวีวรรณ   วะรงค์             หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ๑๑) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                     ภาษาไทย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     ๑๑.๑  นิเทศเพ่ือปรับปรุง การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
                     ๑๑.๒  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
               ๑๒)  รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
                      โรงเรียน ในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๔) 
               ๑๓) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
                     ๑๓.๑  การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 
                     ๑๓.๒  การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน 



                     ๑๓.๓  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
               ๑๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
                             


