คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงานฉบับนี้ จั ดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งศึกษานิเทศก์ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งผู้จัดทาปฏิบัติงานในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาระบบ การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขอขอบคุณผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้คาแนะนา
ปรึกษาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้

นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ตอนที่ 1 บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์
1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประกันคุณภาพการศึกษา
3. ภารกิจ สาระความรู้และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตอนที่ 2 ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. การประเมินคุณภาพภายใน
2. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. flow chart การปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย
1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
3. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด
บรรณำนุกรม
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๑
ตอนที่ ๑
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์
๑. งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้
ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้สื่ อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและการ
พัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทา
รายงานโดยแสดงให้เห็ นว่ามีการวิจั ยและพัฒ นา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศ
การศึกษา มีการเผยแพร่อย่ างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

๒
จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธ์การนิเทศ
การศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการ
นิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ได้ ติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการบริห ารจัดการการศึกษา
ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และกาหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้
คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึ กษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ย วกับการกาหนด นโยบายและการวางแผนดาเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา หลักการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ โดย
สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนาครูให้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทา
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก
๕. การบริ ห ารจั ดการการศึกษา ได้แก่ หลั กและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย

๓
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศศึกษา 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 กลวิธีการนาเสนอความรู้แนวคิด
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรีย นรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์
วิจ ารณ์ผ ลงานวิช าการอย่ างสร้ างสรรค์ โ ดยสามารถเขี ยนเอกสารทางวิ ช าการ ประเภทต่ างๆ แนะน าและให้
คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา
๙. คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ได้ แ ก่ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
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ตอนที่ ๒
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงำน
เป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 และที่เพิ่มเติม
4.คำจำกัดควำม
กำรประเมินคุณภำพภำยใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนดสาหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแล
สถานศึกษา
ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ดาเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และ
การดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐาน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ ให้ความ
เห็นชอบ และประกาศใช้
2.1 จัดทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2 นามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ ให้ความ
เห็นชอบ
2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 และที่
เพิ่มเติม
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนาไปใช้ใน
การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3 กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.5 จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
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4.2 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะ 3-5ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่สอดคล้องกัน
4.3 ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่กาหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา
5. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงาน
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ
ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดาเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไม่มคี ุณภาพ

ปรับ/แก้ไข
ประเมินผลการดาเนินงาน
มีคุณภาพ

สรุปรายงาน ผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่
นาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
7.2 แบบประเมินผลการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
8.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รหัสเอกสำร : ………
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.
1. ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายใน
ตลอดปี
มีเอกสาร คู่มือแนวทางระบบการ กลุ่มนิเทศ
ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/พื้นฐาน/ภายนอก (สมศ.)ความต้องการชุมชน/
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่มี
สถานศึกษา
มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประกัน
ท้องถิ่น แลมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพ
2.
2. จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
ตลอดปี
ระบบการประกันคุณภาพ
กลุ่มนิเทศ
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่ นาเสนอ กปท. ขอความเห็นชอบ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา
ประกาศใช้ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง
เข้มแข็ง
กปท.,กตปน.
จัดทามาตรฐานการศึกษาเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอความเห็นชอบ และประกาศใช้
3.
3. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรเขตพื้นที่ สถานศึกษาเกีย่ วกับการประกัน
ต้นปีการศึกษา
ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม มีการ
กลุ่มนิเทศ
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกัน
ภาคเรียนที่สอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา สถานศึกษา
สร้ างความตระหนัก ความรู้ ความเข้ าใจแก่
คุณภาพภายใน ฯ พ.ศ. 2554 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของ
งาน
บุคลากร เขตพื ้นที่ สถานศึกษา ส่งเสริม
สถานศึกษา/นาไปใช้ กาหนดแนวปฏิบตั ิการจัดทารายงานประจาปี สังเคราะห์ จุดเด่น จุดควร
สนับสนุน สถานศึกษาดาเนินงานและ
พัฒนาจากรายงานประเมินภายในสถานศึกษา สรุปรายงานผลการประเมินภายในของ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4.
4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดปี
กระบวนการประเมินมีคุณภาพ
กลุ่มนิเทศ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจาปี นิเทศติดตาม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นที่เชื่อถือ
สถานศึกษา
นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ประเมินผล
5.
5. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง
มีการนาผลการประเมินไปใช้
กลุ่มนิเทศ
ปรับ/แก้ ไข
การ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการศึกษา
มีคณ
ุ ภาพ ดาเนินงาน
6.
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไปวางแผน
ทุกสิ้นปีการศึกษา มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
กลุ่มนิเทศ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
สถานศึกษา
สรุปรายงานผล/
เผยแพร่/นาผลไป
ใช้ กษาชาติ 2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. มาตรฐานการศึ
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. 6. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

๘
ตอนที่ ๓
ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย
นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงำน ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒) ประสำนงำน วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของทำง
รำชกำร
๓) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๓.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
๓.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย
สถำนศึกษำที่ ๙ ( เขื่องใน ๒ )
๕) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๕.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
๕.๒ โครงงำนคุณธรรม
๕.๓ สังเครำะห์กำรประเมินคุณภำพภำยใน
๖) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนาพาให้ บรรลุคุณภาพ
ตามเป้ าหมายที่กาหนด กลุ่มสาระการเรีย นรู้ หมายถึง กลุ่ มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรีย นรู้/ ตัว ชี้วัดที่เกี่ย วข้องสั มพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์
๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา
๖) ศิลปะ
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘) ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง คุณภาพที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

๙
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และ
ปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ใน
การกาหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
โดยทั่วไปจะมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การ
กาหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกาหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจกาหนดทุก
ระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในด้าน
การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตาม
ศาสตร์ต่างๆ
นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมและ
รับผิดชอบงำนโครงงำนสังคมศึกษำ โดยมีหน้ำทีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑) นิเทศเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนของหลักสูตร
๒) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญ ของกลุ่มสาระ
3. นิเทศให้ความรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้ วัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
4. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจั ดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
6. ศึกษาค้นคว้าเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับทักษะในการปฏิบัติงาน
7. รายงานผลการดำเนินงานทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการวัดและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีทักษะทางการเรียนและปฏิบัติสูงขึน้

๑๐
๒. งำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อทากิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษา
ในรู ปของภาคีเครือข่าย ในการทางานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้าน การประสานงาน
(Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทางานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
รับผิดชอบเครือข่ำยสถำนศึกษำที่ ๙ (พระธำตุดงใหญ่) อำเภอเขื่องใน จำนวน ๙ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนชุมชนสร้ำงถ่อสำมัคคี
๒. โรงเรียนบ้ำนปลำฝำ
๓. โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนเชียงโทรังแร้ง
๔. โรงเรียนบ้ำนศรีบัว
๕. โรงเรียนบ้ำนหนองเชือม
๖. โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มหนองเชือมใต้
๗. โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
๘. โรงเรียนบ้ำนกุดตำกล้ำ
๙. โรงเรียนสหธำตุสำมัคคี(บำเพ็ญพิทยำคำร)
๓. งำนพิเศษ งำนโครงกำรและตัวชี้วัด
งานพิเศษ งานโครงการและตัว ชี้วัด เป็นกิ จกรรมที่ศึก ษานิเทศก์ ต้องปฏิ บัติเ พื่อ พัฒ นางานในหน้าที่ ของ
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตาแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) รับผิดชอบงำน/โครงกำรตำมนโยบำย ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี
๑.๒ โครงงำนคุณธรรม
๑.๓ สังเครำะห์กำรประเมินคุณภำพภำยใน
๒) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

-------------------------------------------------------------------------
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