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         ค าน า 
 

              คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์     
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งผู้จัดท าปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ             
มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
              ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้  มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานส่งเสริมพัฒนาระบบกา รประกันคุณภาพการศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และงานเครือข่าย
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
                ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ค า แนะน าปรึกษาในการจัดท า คู่มือ
การปฏิบัติงานเล่มนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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 ตอนที่ 2  บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบของนายสุเมธ  มัดธนู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล           
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 

6 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ตอนที่ 1 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

 1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

     1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่ มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้
ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึ กษา เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

 1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการ
พัฒนางานวิชาการ 

 1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตา ม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี 
เขต 1 เป็นกลุ่มงานที่ด า เนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ื นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด               
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มี
ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ป ระเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒ นา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน า ผลไปใช้ในการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสู งในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาสาม ารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
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เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิ การ เป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การนิเทศ
การศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ
ภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน
และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้าน
ความเป็นกัลยาณมิตร 

 2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริ บททางเศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และก า หนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้
ค าแนะน า  ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่ อจัดท านโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึ กษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการก า หนดนโยบายและการวางแผนด า เนินงานและการปร ะเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี 
คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผลการจัดการ ศึกษาพิเศษ โดย
สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

 4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภ าพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท า
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค า ปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดท า รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 

 5. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการ ศึกษาโดย
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน า ผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการน า ระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน ให้ค าแนะน า
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ปรึกษาเก่ียวกับการน า ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

 7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ น าเสนอความรู้แนวคิด
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ แนะน าและให้ค า ปรึกษา
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาน า เสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

 8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ตนและก ารพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา 

 9. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส า หรับศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตอนที่ 2 
บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบของนายสุเมธ  มัดธนู 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
.................................................. 

 
 

           บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบของนายสุเมธ  มัดธนู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

นายสุเมธ  มัดธนู ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 2          

ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไปราชการ 
3) ประสานงาน วางแผนก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไป                 

ตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
4) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน             
ในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 14 และ (เขื่องใน7) 

6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
     6.1 การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานท า 
     6.2 การประเมินคุณภาพภายนอก  

  7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1. บทบาทหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 

        หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสานงาน วางแผนก ากับ 
ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ดังนี้ 
 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่าน
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 5. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 
  6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่
บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  มาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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 7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  
2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยการประเมินตนเอง 
 3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 4. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง
เป็นระบบ 
 5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 6. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 7. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
    
3. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 3. ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 4. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 5. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
4. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
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 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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2. บทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้ เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยน า พาให้บรรลุ
คุณภาพตามเปูา้หมายที่ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานจัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่  

1) ภาษาไทย  
2) คณิตศาสตร์  
3) วิทยาศาสตร์  
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) สุขศึกษาและพลศึกษา  
6) ศิลปะ  
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
8) ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 

คุณภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตั วผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ใน มาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ า เป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามท่ี มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐานถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบ บตามอัธยาศัยและใช้ส า หรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แนวคิด
ดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ตัวชี้วัด (Indicators) 
หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้ วัดมีลักษณะเฉพาะเจ าะจงและมี
ความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก า หนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ ส าคัญส าหรับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ 
ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าว นั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก า หนดไว้เป็น
ช่วงๆ ทุก 3-4 ปี แต่บางแห่งอาจ ก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง      
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ,2553) 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนใน
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก า หนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน
ตามศาสตร์ต่างๆ  
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นายสุเมธ  มัดธนู ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้              
การงานอาชีพ ดังนี ้

นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ โดยมีหน้าที และ              
ความรับผิดชอบดังนี้ 

๑) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดแล ะประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนการงานอาชีพ เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ

สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้วัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด  

4. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    

5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  
6. ศึกษาค้นคว้าเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่ มี

ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
8. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานท า    

 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง  

 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการวัดและประเมินผล

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ สูงขึ้น 

          3. ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ รักการท างาน สู่การมีอาชีพและการมีงานท า 
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3. บทบาทหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (เขื่องใน 7) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
  งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้ าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือท า
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึ กษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน
ของสถานศึก ษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท า งานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายในด้าน               
การประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการม ี            
ส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 
   นายสุเมธ  มัดธนู ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 14 (เขื่องใน 7 ) จ านวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 
2) โรงเรียนบ้านพับ 
3) โรงเรียนบ้านก่อ 
4) โรงเรียนบ้านเอ้ 
5) โรงเรียนบ้านโนนโพธิ ์
6) โรงเรียนบ้านดงยาง 
7) โรงเรียนบ้านท่าลาด 
8) โรงเรียนบ้านนามน 
9) โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 
10)  โรงเรียนบ้านแขม 
11) โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 
12)  โรงเรียนบ้านท่าวารี 




