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                                     กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
แนวคิด 
        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ              
เขต 2 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัด  
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ    
นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
 6. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

ขอบข่ำยภำรกิจ 
 1. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
      1.1 งานส่งเสริมการพัฒนาการบริหารการศึกษาพิเศษ 
      1.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนพิการเรียนรวม 
      1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
               1.4 งานส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารการจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม special education 
technology และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 
      1.5 งานส่งเสริม สนับสนุนการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา                  
(IEP Online) 
 2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                2.1  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
                2.2 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
                2.3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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 3. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
      3.1 ภาคีเครือข่าย 
      3.2 ศูนย์เครือข่ายการศึกษากลุ่มต าบล 
      3.3 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ (Area Cluster) 
 4. งานพิเศษ และงานโครงการ 
 5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 6. ระบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 
 1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
  1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ วัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

           1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

 1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1. การนิเทศการศึกษาได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์ การ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้ กลยุทธ์
ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถ
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ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเพ่ือจัดทานโยบายแผนและการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้
เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสาธิต
แนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตร   
ไปใช้ 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 

5. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดย
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศ การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษาได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน ให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้าฯลฯ การ
วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆแนะนาและ
ให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สานักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ื อ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

9. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
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จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบและสามารถดาเนินการเกี่ยวกับการนิ เทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  การวัด               
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนอย่างเป็นระบบเข้าใจ
ในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ขอบเขตหรือข้อจากัดของคู่มือเนื่องจาก
การปฏิบัติงาน ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
งานและบุคคลต่างๆในทุกด้าน ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จะเน้นเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 

 

1. กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม) 
 1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษขั้นตอนและ
แนวการปฏิบัติ 
  1. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาพิเศษ และผู้มีความสามารถพิเศษ 
           2. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ  และ                 
ผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา     
  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มีผู้ด าเนินการรับผิดชอบ เด็กด้อยโอกาส 

ขอบข่ำยกลุ่มงำนพัฒนำกำรศึกษำพิเศษ (กำรจัดกำรเรียนร่วม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการศึกษาพิเศษ(การ
จัดการเรียนร่วม) 

งานธุรการ ข้อมูลสารสนเทศ 

งานส่งเสริมการพัฒนาการบริหารการศึกษาพิเศษ    
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
 

งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม 

งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 

งานนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
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ชื่องำน งำนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารการศึกษาพิเศษ 
2. ขอบข่ำยงำน (Scope) 

เป็นแนวทางส าหรับศึกษานิเทศก์ในการใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารการศึกษาพิเศษ 
3. ค ำจ ำกัดควำม (Definition) 

ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีงานหลักอยู่สามประการ คือ บุคลากร งาน และ
สภาพแวดล้อมของสังคม  
          1. บุคลากรทางการศึกษาพิเศษจะต้องมีทักษะและประสบการณ์มีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้น ามี       
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในขบวนการท างานกลุ่ม และสามารถชี้แนะ มีการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
และสามารถแกไ้ขงานเฉพาะหน้าได้  

    2. งาน หมายถึง ตัวงานหรือกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการ และหน้าที่รับผิดชอบ เช่น 
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จะต้องมีหลักสูตร วิธีการสอน การรับนักเรียนให้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน      
การแบ่งงานภายในโรงเรียน การดูแลอาคารสถานที่ เป็นต้น 

    3. สภาพแวดล้อมของสังคม การบริหารจัดการมาจากสภาพความต้องการทางสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในสังคม ปรัชญา หลักการ และการสนับสนุนของสังคม มีการจัดเตรียมกา รเรียนการสอนระดับ                   
ก่ อ น ป ระถม ศึ ก ษ า  ป ระถ ม ศึ ก ษ า  ต ลอด จน จั ด เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ด้ าน อ าชี พ ให้ กั บ นั ก เรี ย น                                 
4.  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ (Do) 

  1. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวม                     
    ทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษ  

 2. ศึกษากระบวนการบริหารการศึกษาพิเศษในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนพิการและสถานศึกษา โดย 

3.1 พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษได้ 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูให้สามารถคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา การจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการขอสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนการดูแลช่วยเหลือและการส่งต่อ
เด็กพิการเรียนรวมได้ 

3.3  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาพิเศษ  

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนรับเด็กพิการหรือเด็กที่มีความบกพร่องเข้าเรียนรวมในโรงเรียน และ           
ให้จัด สภาพแวดล้อมขอโรงเรียนให้เหมาะสม และมีขีดจ ากัดส าหรับนักเรียนพิการให้น้อยที่สุด 
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5. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โรงเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
5. ผลส ำเร็จที่คำดหวัง (Success) 

นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตรงความต้องการพิเศษทาง 
การศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดจัดการศึกษาพิเศษได้อย่าง
เหมาะสม 
6. กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Law) 

1. พระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2552 
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 
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  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง 

  ศึกษาการบริหารโครงสร้าง SEAT 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหาร
จัดการตามโครงสร้าง SEAT 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการใช้บริหารแบบโครงสร้าง SEAT 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหล ือ แนะน า 
สถานศึกษาในการบริหารงาน 

สรุป รายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

7. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 

ไม่มีคุณภาพ 

        8. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) 
    1. แบบนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียน 
  2. คู่มือนิเทศการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนรวม 
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ชื่องำน งำนส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรดูแลนักเรียนพิกำรเรียนรวม 

1. วัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์ (Objectives)  
    เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานประสาน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแล
นักเรียนพิการเรียนรวม 
2. ขอบข่ำยงำน (Scope) 
   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียน
พิการเรียนรวม 
3. ค ำจ ำกัดควำม (Definition) 
    การศึกษาพิเศษ คือ การจัดการศึกษาส าหรับคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศหรือเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่อาจได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่จัดให้ปกติ จึงต้องมีการจัดการ
เรียนการสอนให้สนองความต้องการและการให้บริการที่สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล 

ดังนั้นการศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการศึกษาแก่เด็กกลุ่มดังกล่าว รวมถึงกระบวนการเรียนการสอน วิธีการ
สอน เนื้อหาวิชา เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และสิ่ง
บริการทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 
 4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Do) 
        1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
           2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
      2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพิการ 

2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ 

 3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนพิการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การวัดประเมินผลและการรายงานผล ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของนักเรียนพิการเรียนรวม 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

    5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิการ โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 

    6. ด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิการเรียนรวม และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
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5. ผลส ำเร็จที่คำดหวัง (Success) 
   นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตรงความต้องการพิเศษทาง 
การศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดจัดการศึกษาพิเศษได้อย่าง
เหมาะสม 
6. กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Law) 

1. พระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 

    5. มาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา      
7. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

     วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ต่างๆ 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาคัดกรอง การเขียนแผน IEP พัฒนาจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล วัดประเมินผล การให้บริการ 

การศึกษาพิเศษ 

ส่งเสร ิมและประสานความร่วมม ือระหว ่างเขตพ ื้นที ่
การศ ึกษา 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการใช้
หลกัสูตร 

   นิเทศ กำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาในการพฒันา 

        ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจยั 

      ไม่มี
คุณภาพ 

  มี
คุณภาพ 

      สรุปรายงานผล และเผยแพร่ 
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8. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
   1. แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม 
   2. คู่มือนิเทศการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนรวม 

 
ชื่องำน ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
    1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เป้าหมายและภารกิจขององค์กร 
    2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษา วิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษทั้งในระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
2. ขอบข่ำยงำน (Scope) 
   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และการ
มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยด้านการศึกษาพิเศษของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ค ำจ ำกัดควำม (Definition) 
    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนในการแก้ไขปัญหา การด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ การสรุปผลการแก้ปัญหาและรายงานผล และการน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ 
4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Do) 
             1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด หลักสูตร คู่มือ รูปแบบแนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 

      1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนา
และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนในสังกัด 

      1.2 ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษาพิเศษ 
      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามงานการศึกษาพิเศษ 

     2. ส่งเสริม สนับสนุนครูในการพ ัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของผู้เรียน 

2.1 พ ัฒนาหลักส ูตรสถานศ ึกษาโดยใช้ข ้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยประเมินการใช้
หล ักสูตร และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

2.2 วิเคราะห์ว ิจัยเพื่อพัฒนาและติดตามผลการใช้หลักสูตร พ ัฒนาการบริหารจัดการ
หล ักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การท าว ิจัยปฏ ิบัติการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เร ียน 

 3. นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะน าครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ 

 4. ติดตาม ประเมินผล วิจัยการศึกษาพิเศษ นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนตามความพร้อมของสถานศึกษา 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษาพิเศษ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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5. ผลส ำเร็จที่คำดหวัง (Success) 
นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตรงความต้องการพิเศษทาง 

การศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดจัดการศึกษาพิเศษได้อย่าง
เหมาะสม 
6. กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Law) 

1. พระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 

5. มาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
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7. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
    แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

ชื่องำน กำรส่งเสริม สนับสนับกำรขอรับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ และบริกำรทำงกำรศึกษำ ( IEP Online) 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
    1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา (IEP Online) 
    2. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และ
บริการทางการศึกษา (IEP Online) 
2. ขอบข่ำยงำน (Scope) 
   เพ่ือเป็นแนวทางในการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา (IEP Online) 
3. ค ำจ ำกัดควำม (Definition) 
    สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา (IEP Online) หมายถึง รายการที่ก าหนดตามบัญชีแนบ
ท้าย กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ตามบัญชี ข. และ ค. 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร หลักสูตร คู่มือ รูปแบบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูด าเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน อบรม/พัฒนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน 

นิเทศ ติดตาม การวิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

สรุปผลการด าเนินงาน/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



14 
 

   การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา หมายความว่า การขอรับคูปอง หรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และ
บริการทางการศึกษา 
   คูปอง หมายถึง เอกสารที่ใช้แทนจ านวนเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อน าไปขอรับหรือซื้ออ านวยความสะดวก 
สื่อ และบริการทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา 
4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Do) 
          1. ศึกษา นโยบาย แผนงาน การสนับสนุนขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา   
(IEP Online)   
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิประสานการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทาง
การศึกษา (IEP Online) มายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

          3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อขอรับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา (IEP Online) ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

           4. โรงเรียนขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา (IEP Online) และส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา 
 5. นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวมได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา           
(IEP Online)   
           6. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทาง
การศึกษา (IEP Online)   
5. ผลส ำเร็จที่คำดหวัง (Success) 
           นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา (IEP Online) อย่าง
ทั่วถึงและตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
6. กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Law) 

1. พระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 
5. มาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
    แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม 
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ชื่องำน ส่งเสริมพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม  special education technology     
         และพี่เลี้ยงเด็กพิกำรส ำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

 1. ศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยระบบคัดกรองนักเรียน 
 2. ด าเนินการคัดกรองให้เสร็จในเวลาที่ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม แจ้งตามวันเวลาที่ 
สพฐ. ก าหนด 
 3. น าข้อมูลจากการคัดกรอง ลงระบบตามคู่มือส าหรับโรงเรียนเรียนรวม 
 4. ด าเนินการวางแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาเรียนรวม 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ครูการศึกษาพิเศษผลิตสื่อการสอนเองโดยจัดอบรมเรื่องการผลิตสื่อให้กับ
ครูผู้สอน 
 6. พัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พี่เลี้ยงเด็กพิการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภทความพิการได้ ด้วยการประชุม  อบรม และสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
 7. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการการเขียนแผน IEP คือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program) เป็นแผนการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล โดย
มีแผนระยะยาวและระยะสั้น  โดยปกติจะเป็นแผนระยะ 1 ปี และมีการทบทวนทุกภาคเรียน และแผนการ IIP 
คือ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan) เป็นแผนการสอนจัดขึ้นเฉพาะเจาะจง
ส าหรับนักเรียนคนนั้นเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน 
 8. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิในการขอรับสื่อคูปองและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างถูกต้องและเข้าใจความต่างของบุคคล 
 9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเครือข่าย กลุ่ม Facebook และกลุ่ม 
LINE โรงเรียนเรียนรวม สพป.ชย.2  
 เป้ำส ำเร็จ          
 สถานศึกษามีความพร้อมในการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนรวม สามารถบริหารจัดการตามหลักโครงสร้าง 
SEAT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตรง
ความต้องการพิเศษทางการศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดจัด
การศึกษาพิเศษได้อย่างเหมาะสม 
 กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Law) 

1. พระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 

   5. มาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
มีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. งานกลั่นกรอง ตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 
งานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว  ทันตามก าหนดเวลา และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการ พิจารณาเสนอความเห็น ประกอบการด าเนินงานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

2. งานควบคุม ก ากับ นิเทศติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานภายใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

           4. นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
            5. ด าเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนงานขับเคลื่อนโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องใน 

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
6. ด าเนินการ ติดตาม นิเทศ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระ 

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 7. ด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านออก เขียนได้ 

- การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย 
- การแข่งขันประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 
- การประกวดห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่าน/Good Practices ส่งเสริมการอ่าน 

              8. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน    

         9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค าปรึกษา เสนอแนะครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ทางการศึกษา
อ่ืนเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

10. ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด 

    11. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
กำรพัฒนำงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
3. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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ROAD MAP กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสอนภำษำไทย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต 2 

 
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา 

ครู 

สพฐ. 

โรงเรียน ผู้บริหาร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
 

กตปน. 

ผอ.สพป.ชย.2 

ประธานเครือข่ายคุณภาพฯ ครูผู้สอนภาษาไทย 

ภายในกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์/เลขานุการเครอืข่าย 
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1. สร้างความตระหนักแก่ครูทุกคนให้เห็นความส าคัญของภาษาไทยแม้ครูที่สอนสาระการเรียนรู้อ่ืน  
เป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมกันส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

2. คัดเลือกครูดีมีประสิทธิภาพให้สอนภาษาไทย เช่น เข้าใจเด็ก อดทน และเสียสละเวลาให้ความส าคัญ
แก่เด็กท่ี มีปัญหาการเรียน รู้จักชื่นชมความดีความสามารถของเด็กให้ปรากฏบ้าง สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ
ให้  พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ มีตัวอย่างแสดงชัดเจนว่า ครูที่จบการศึกษาสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาไทย สามารถ 
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้ ถ้ามีความตั้งใจจริง เข้าใจเลือกสรรวิธีสอน และสามารถ
สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสมแก่นักเรียน 

3. สนับสนุนครูให้จัดท าสื่อเสริมต่าง ๆ ส าหรับนักเรียน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ พัฒนาสื่อที่มีใน
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมนักเรียนให้สามารถผลิตสื่อได้เองด้วย เช่น การแต่งเรื่อง
ประกอบภาพ  การจัดท าหนังสือท ามือ เป็นต้น 

4. นิเทศภายในสถานศึกษาและพัฒนาอย่างเป็นระบบภายใต้การใช้นวัตกรรม “อ่านเขียน   เรียนสนุก” 
 
 
 

1. แสดงให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน การเขียน โดยครูเป็นแบบอย่างที่ดี มิใช่เป็น
เพียงผู้แนะน าเท่านั้น ต้องอ่านหนังสือให้เด็กฟังบ้าง ต้องเขียนหนังสือให้เด็กอ่านบ้าง ให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่าง
งานเขยีนของผู้เขียนคนอื่น ๆ อย่างหลากหลาย และสม่ าเสมอ 

2. กระตือรือร้น ตั้งใจจริง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูในโรงเรียนและผู้ปกครองที่จะร่วมแก้ปัญหายกระดับ
การเรียนการสอนภาษาไทย 

3. เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และเข้าใจพัฒนาการของนักเรียน สร้า ง
ความกระตือรือร้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้แรงจูงใจภายนอก รู้จักสร้างอารมณ์ให้
นักเรียนรู้สึกต้องการที่จะอ่านและต้องการที่จะเขียน 

4. รอบรู้สื่อการอ่านประเภทต่าง ๆ รู้แหล่งที่มาของสื่อ สามารถสร้างสื่อและเลือกใช้สื่อได้ตรงกับความ
สนใจของนักเรียน 

5. รู้จักเลือกใช้วิธีสอนอ่าน สอนเขียนแบบต่าง ๆ ที่ได้ผลและเหมาะสมแก่นักเรียนทั้งเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล จัดกิจกรรมให้นักเรียนอ่านหนังสือหรืองานเขียนต่าง ๆ เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอบูรณการการอ่าน
และการเขียน สัมพันธ์ทักษะฟังและพูดอย่างเหมาะสมสาธิตวิธีการอ่าน การใช้พจนานุกรม ฝึกปฏิบัติการเขียน
เป็นประจ าและต่อเนื่องให้นักเรียนมีผลงานการเขียนที่ชัดเจนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนและช่วยแก้ปัญหา
ให้ลุล่วง 

6.ประเมินความก้าวหน้าการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และประเมินการสอนของครู             
โดยประเมินตนเอง และให้นักเรียนร่วมประเมินด้วย 

 
 
 
 

คุณลักษณะและวิธีสอนที่ดีของครูภาษาไทย 
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แก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ โดยใช้ยุทธศำสตร์  “PPT  Model” 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

แนวคิด  
 การส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน การเขียนให้เกิดผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องมีมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ

เป็นกรอบงานในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาและเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือก าหนดกรอบการปฏิบัติงานพัฒนาการอ่าน การเขียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับโรงเรียน 
และระดับห้องเรียน 

2.เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จร่วมกัน 
4. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวในการปฏิบัติงานพัฒนาการอ่าน การเขียน 
5. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ 

เตรียมต้นกล้าพัฒนา
ผู้เรียน 
(Preparation) 
 

 

เพียรสร้างคุณภาพ
การศึกษา 

(Performance) 
 

 

 

 

พาสู่เป้าหมาย (Target)   
 

 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมนักเรยีนให้อ่านออก เขียนได้ 
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มำตรกำรและแนวปฏิบัติให้อ่ำนออก เขียนได้ (ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ) 
1. มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่านการเขียนนักเรียนรายบุคคลที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน

และจัดท าเป็นระบบสารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                                 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์และจุดเน้นของ สพฐ.และตั้งเป้าหมายร่วมกัน”ภาคเรียนที่ 

2  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านไม่ออก –เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี        
3. จัดหา/จัดท าแบบฝึก/นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน – การเขียน โดยใช้กิจกรรม และสร้างคู่มือ

การใช้นวัตกรรม 
4. จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ( MOU) แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง   
5. นิเทศ  ติดตามผลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะนิเทศ และพัฒนาครูและนักเรียน และบริหาร

จัดการผ่านศนูย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีการตรวจสอบและการสะท้อนผลการนิเทศเชิงบวก  
เน้นการชี้ข้อมูลเชิงการพัฒนา 

6. สนับสนุน / ส่งเสริมจัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี ( Good  Practice)  และแสดงผลงานด้านการ
พัฒนาการอ่าน – การเขียน พร้อมจัดท าเอกสารเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน
เผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /กิจกรรมความเป็นเลิศภาษาไทย 

7. ประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้นป.1 – 6 ทุกคน  8 ครั้งตามที่ สพฐ.ก าหนด 
8. สริมก าลังใจมอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
 

มำตรกำรและแนวปฏิบัติให้อ่ำนออก เขียนได้ ระดับโรงเรียน(ผู้บริหำร) 
1. ประชุมชี้แจงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติให้อ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียนตามแนวทางของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ครูและผู้ปกครองทราบ 
          2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการ 
อ่านออก เขียนได้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.  ผลิตคู่มือ นวัตกรรม การส่งเสริม ตามมาตรการ และแนวปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้ 
4.  ส่งครูเข้ารับการอบรมชี้แจงการใช้นวัตกรรม “อ่าน เขียน เรียนสนุก” ของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
5.  ด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก  เขียนได้ โดย 

แบ่งเป็น 
5.1 ผู้บริหาร ด าเนินการตามมาตรการส าหับผู้บริหาร 
5.2 ครูผู้สอน ด าเนินการตามมาตรการส าหรับครูผู้สอน 
5.3  ผู้ปกครอง ด าเนินการตามมาตรการส าหรับผู้ปกครอง 

6.  ผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานทั้งการนิเทศแบบ 
ออนไลน์ และการนิเทศตามปกติในชั้นเรียน 

7.  ประชุมวิชาการรายงานความก้าวหน้าทุกอาทิตย์/ทุกเดือน 
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8.  สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
9.  พัฒนา ส่งเสริม รูปแบบ วิธีการ นวัตกรรม การอ่านออกเขียนได้ให้เหมาะสมกับพ้ืนฐาน 

ของนักเรียน 
10.  โรงเรียนสรุปผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

มำตรกำรและแนวปฏิบัติให้อ่ำนออก เขียนได้ ระดับห้องเรียน (ครูผู้สอน) 
1. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาจัดท าสารสนเทศ แสดงจ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก / เขียน 

ไม่ได้ โดยระบุ ปัญหาและสาเหตุ 
2. อบรม/ชี้แจงแนวทางการใช้นวัตกรรม “อ่าน เขียน เรียนสนุก” ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดท าสื่อ แบบฝึก แล้วน ามาใช้พัฒนาการอ่าน การเขียน 

          4. เตรียมการสอน 
4.1 ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
4.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลทุกวัน 
4.3 เตรียมสื่อการเรียนการสอน 

           5. จัดท าคู่มือ/แบบฝึกนักเรียน/ ทุกระดับชั้น ให้นักเรียนทุกคน 
- อ่านค าใหม่ - ค ายากพร้อมความหมายทุกวัน (วันละ 4-5 ค า)  เป็นอย่างน้อย    
- เขียนตามค าบอกค าใหม่-ค ายาก(สัปดาห์ละครั้ง)  -คัดลายมือ 

           6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียนทุกครั้งที่สอน 
                 - นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ   
                 - นักเรยีนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง                          
                 - นักเรียนรักการอ่าน ใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
                 - ให้นักเรียนจับคู่กันอ่านทุกวัน โดยให้นักเรียนเก่งสอน 
           7. ให้นักเรียนท าการบ้านเกี่ยวกับค าศัพท์วันละ 2 - 5 ค าอาจจัดให้มีสมุดการบ้านค าศัพท์โดยเฉพาะ  
และให้ ท าการบ้านทั้งการอ่าน การเขียน 
           8. สอนซ่อมเสริมและบันทึกผลการสอนทุกครั้ง 
           9. ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน  (Post-Test) ควรมีการทดสอบนักเรียนเป็นระยะเพ่ือดู
พัฒนาการ 

มำตรกำรและแนวปฏิบัติให้อ่ำนออก เขียนได้ ระดับโรงเรียน(ผู้บริหำร) 
1. ประชุมชี้แจงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติให้อ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียนตามแนวทางของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ครูและผู้ปกครองทราบ 
            2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการ 
อ่านออก เขียนได้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3. ผลิตคู่มือ นวัตกรรม การส่งเสริม ตามมาตรการ และแนวปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้ 
  4. ส่งครูเข้ารับการอบรมชี้แจงการใช้นวัตกรรม “อ่าน เขียน เรียนสนุก” ของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
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5.  ด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก  เขียนได้ โดย 
แบ่งเป็น 

5.1 ผู้บริหาร ด าเนินการตามมาตรการส าหับผู้บริหาร 
5.2 ครูผู้สอน  ด าเนินการตามมาตรการส าหรับครูผู้สอน 
5.3  ผู้ปกครอง ด าเนินการตามมาตรการส าหรับผู้ปกครอง 

6.  ผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานทั้งการนิเทศแบบ 
ออนไลน์ และการนิเทศตามปกติในชั้นเรียน 

7.  ประชุมวิชาการรายงานความก้าวหน้าทุกอาทิตย์/ทุกเดือน 
8.  สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
9.  พัฒนา ส่งเสริม รูปแบบ วิธีการ นวัตกรรม การอ่านออกเขียนได้ให้เหมาะสมกับพ้ืนฐาน 

ของนักเรยีน 
10.  โรงเรียนสรุปผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

มำตรกำรและแนวปฏิบัติให้อ่ำนออก เขียนได้ ระดับห้องเรียน (ครูผู้สอน) 
1. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาจัดท าสารสนเทศ แสดงจ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก / เขียน 

ไม่ได้ โดยระบุ ปัญหาและสาเหตุ 
 2. อบรม/ชี้แจงแนวทางการใช้นวัตกรรม “อ่าน เขียน เรียนสนุก” ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดท าสื่อ แบบฝึก แล้วน ามาใช้พัฒนาการอ่าน การเขียน 

           4. เตรียมการสอน 
4.1 ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
4.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลทุกวัน 
4.3 เตรียมสื่อการเรียนการสอน 

          5.จัดท าคู่มือ/แบบฝึกนักเรียน/ ทุกระดับชั้น ให้นักเรียนทุกคน 
 - อ่านค าใหม่ - ค ายากพร้อมความหมายทุกวัน (วันละ 4-5 ค า)  เป็นอย่างน้อย    
 - เขียนตามค าบอกค าใหม่-ค ายาก(สัปดาห์ละครั้ง)  -คัดลายมือ 

         6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียนทุกครั้งที่สอน 
- นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  - นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
- นักเรียนรักการอ่าน ใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
- ให้นักเรียนจับคู่กันอ่านทุกวัน โดยให้นักเรียนเก่งสอน 

         7. ให้นักเรียนท าการบ้านเกี่ยวกับค าศัพท์วันละ 2 - 5 ค าอาจจัดให้มีสมุดการบ้านค าศัพท์โดยเฉพาะ  และ
ให้ ท าการบ้านทั้งการอ่าน การเขียน 
        8.สอนซ่อมเสริมและบันทึกผลการสอนทุกครั้ง 
        9.ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน  (Post-Test) ควรมีการทดสอบนักเรียนเป็นระยะเพ่ือดู
พัฒนาการ 
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นางเทียนทอง ประทีปเมือง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
          1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม) 
          2. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ (การ
จัดการศึกษาเรียนรวม) 

3. งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพิการโดยการมีส่วนร่วมของดครือข่ายการศึกษา 

4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม) 
5. งานนิเทศ ก ากับ ติดตามการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม) 
6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ 
7. ค้นคว้างานวิชาการ วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  9. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
2 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ลูกหลาน CPM 2 
งำนรับผิดชอบกลุ่มพื้นที่โรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอภูเขียว 

 ศูนย์เครือข่ายอ าเภอภูเขียว ประกอบด้วย 10 กลุ่มพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบมีจ านวน 
19 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในต าบลหนองตูม โรงเรียนในต าบลกุดยม โรงเรียนในต าบลโอโล และโรงเรียนใน
ต าบลบ้านเพชร เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 

1. ผู้เรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ และผู้เรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
2. ผู้เรียนชั้น ป.3 มีค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาทีผ่านมา  
3. ผู้เรียนชั้น ป.6 และม. 3 มีค่าเฉลี่ยผลการสอบ N-NET เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ  
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบสี่  
6.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ New DLTV 

อย่างมีคุณภาพ  
7. สถานศึกษาน าการกีฬาสู่การศึกษาทั้งระบบ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านกีฬาและ

พัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพ  
8.  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างมีประสิทธิภาพ  
9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  
10. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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   นางกิติมา สมวงษา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ                           

(การจัดการศึกษาเรียนรวม) 
2. งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนพิการโดยการมีส่วนร่วมของดครือข่ายการศึกษา 
3. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม) 
4. งานนิเทศ ก ากับ ติดตามการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม) 
5. รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ 
6. ค้นคว้างานวิชาการ วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
 1. งานนิเทศ ติดตาม การเตรียม ความพร้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 งำนโครงกำรต่อเนื่อง ตำมนโยบำย สพฐ. 
1. โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
2. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภำรกิจงำนที่ ผอ.เขต /ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านออก เขียนได้ 
2. การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3. การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย 
4. การแข่งขันประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 
5. การประกวดห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่าน/Good Practices ส่งเสริมการอ่าน 

 งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
          เป็นคณะกรรมการจัดสร้างและผลิตข้อสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง
ครูผู้สอน และต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 


