


ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๒. งานส่งเสริมพัฒนาวิชาการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๓. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๔. งานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๕. งานธุรการและสารสนเทศการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๖. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และการ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๗. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแม่
ข้าวต้มหลวงและโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๘. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

๙. งานส่งเสริมการบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการการวิจัยทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ 
๑๐. งานประสาน ส่งเสิรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วย  

  เรื้อรัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ  
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑๑. งานประสาน ส่งเสิรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนพัฒนา  
  คุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

การศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

๑

นางพิมพา  ตามี่



เรื่องที่ ๑ งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 

๑.๒ ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามี
ความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
สำหรับผู้เรียนตามประเภทและความต้องการจำเป็น
พิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม) สามารถบริหารจัดการและวางแผน
จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 

๑.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดและสถานศึกษา เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันใน
การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนตาม
ประเภทเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

๑.๕ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ เช่น 
โรงพยาบาล  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 
มูลนิธิและกลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษาพิเศษ
ในจังหวัด

๑. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาเรียน
รวม 

๒. มีคู่มือหรือเอกสารแนวทางการบริหารจัดการ
ศึกษาเรียนรวม 

๓. มีการดำเนินงานที่ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 

๔. มีการดำเนินงานที่ส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงาน องค์กรและชุมชน ในการจัดการ
ศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



๓

เรื่องที่ ๒ งานส่งเสริมพัฒนาวิชาการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการ
ศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการดำเนินการ
คัดกรอง วินิจฉัยผู้เรียน การจัดทำแผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ 

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการพัฒนารูป
แบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับ
บริการเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ  
เพื่อเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและความ
สามารถ ทักษะการดำรงชีวิตและพื้นฐานอาชีพ 
สามารถพึ่งตนเองได้

๑. มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับ
หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

๒. มีคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา 

๓. มีคู่มือหรือเอกสารแนวทางการปรับหลักสูตร
และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

๔. มีคู่มือหรือเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

๕. มีคู่มือหรือแนวทางการวัดและประเมินผลการ
ศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 



๔
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาเรียนรวม

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง 
แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ด้านการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย เพื่อพัฒนาและติดตามผล การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และทำวิจัยปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

๑.๓ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

๑.๔ นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คุณภาพครูและคุณภาพนักเรียน 
ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวม
ทั้งกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน การบริหาร
จัดการหลักสูตรด้านการศึกษาพิเศษ (การจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวม) ของเขตพื้นที่การศึกษา

๑. มีการดำเนินงานส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษา 
ให้นำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนรวม 

๒. มีการศึกษาวิจัยด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม 
๓. มีรายงานผลการวิจัยและเผยแพร่ 



๕
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๔ งานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ๑.๑ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำ ผู้
บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้มีการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ 
สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม 

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาเรียนรวม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๑.๓ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

๑. มีคู่มือการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 

๒. มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวม 

๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเรียนรวม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์



๖
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๕ งานธุรการและสารสนเทศการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ๑.๑ ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ           
การจัดเก็บ ตรวจสอบหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเรียนรวม ให้เป็นไปด้วยความถูก
ต้องและเป็นปัจจุบัน 

๑.๒ ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบงานทะเบียน  การจัดเก็บ 
บันทึกและรายงานข้อมูลด้านการจัดการเรียนรวม   

๑. มีการจัดระบบแฟ้มงานถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๒. มีการจัดเก็บเอกสาร บันทึกและรายงานด้าน
การจัดการศึกษาเรียนรวม เป็นระบบ



๗
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๖ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะและการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ  
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนว
ปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์

- มีเอกสาร/แนวทางเกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระ  
  การเรียนรู้ศิลปะ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของ  
ผู้เรียน

- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ  
ถูกต้องและทันสมัย 

- สถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
ระดับชั้นเรียน

๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอน และระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ

มีรายงานผลการนิเทศ กำกับติดตาม

๔. ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและ
กระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน

มีรายงานวิจัยการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา

๕. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผู้บริหาร/ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

มีรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ 



๘
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๗ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ในกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มหลวงและโรงเรียนอื่นในสังกัด

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา

๒. ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๓. ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศ “GROWER Model:การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” 

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
อย่างทั่วถึง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ด้วย 
รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและนำผลที่ได้มาวางแผนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและใช้เป็นสารสนเทศ/เอกสารอ้างอิง
เพื่อการพัฒนาต่อไป



๙
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๘ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา

๒. ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๓. ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศ “GROWER Model:การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” 

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
อย่างทั่วถึงด้วยรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและนำผลที่ได้มา
วางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและใช้เป็น
สารสนเทศ/เอกสารอ้างอิงเพื่อการพัฒนาต่อไป



๑๐
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๙ งานบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการการวิจัยทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา มีผลการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการวิจัยทางการ
ศึกษา

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในการนำผลการวิจัย 
มาใช้ประโยขน์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
และการบริหารการศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาใช้ประโยขน์จากงานวิจัย 

๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษาด้วยการใช้การวิจัย

มีแผนการนิเทศ / เอกสารการนิเทศ / บันทึกการ
นิเทศผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารการ
ศึกษาด้วยการใช้การวิจัย 

๔. เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

ดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาของ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา



๑๑
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๑๐ งานประสาน ส่งเสิรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กเจ็บป่วย
เรื้องรังของโรงเรียนในสังกัด

มีข้อมูลสารสนเทศเด็กเจ็บป่วยเรื้องรังของโรงเรียน
ในสังกัด

๒. ประสานงานและวางแผนร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ในโรง
พยาบาลและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย 
เพื่อช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังของโรงเรียนในสังกัด

มีแผนการดำเนินงานช่วยเหลือด้านการจัดการ
เรียนการสอน สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังของ
โรงเรียนในสังกัด 

๓. ปะสานความร่วมมือและติดตามการช่วยเหลือเด็กเจ็บ
ป่วยเรื้อรังของโรงเรียนในสังกัด

มีแผนการนิเทศ ติดตามการช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังของโรงเรียนในสังกัด

๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียน
การสอน สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังของโรงเรียนในสังกัด

มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้เป็น 
สารสนเทศ/เอกสารอ้างอิงเพื่อการพัฒนา 
ต่อไป



๑๒
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๑๑ งานประสาน ส่งเสิรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับ  
คนพิการ จังหวัดเชียงราย

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ                           
คนพิการทางการศึกษา จังหวัดเชียงราย

มีข้อมูลสารสนเทศ คนพิการทางการศึกษา จังหวัด
เชียงราย

๒. ประสานงานและวางแผนร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย

มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการ 
จังหวัดเชียงราย

๓. ประสานความร่วมมือและร่วมกิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย

ร่วมกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย

๔. สรุปและรายงานผลการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย

มีรายงานสรุปผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย




