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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39
และพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิก าร พ.ศ. 2546 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งผู้จัดทาปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ
มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และงานเครือข่าย
สถานศึกษาที่รับผิดชอบ
ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้อานวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้คาแนะนาปรึกษาในการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานเล่มนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้
นายสุเมธ มัดธนู
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บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบของนายสุเมธ มัดธนู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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ตอนที่ 1
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์
1. งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
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1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่ มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้
ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา พั ฒ นาระบบการบริห ารงานวิช าการ พั ฒ นามาตรฐานและการประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการ
พัฒนางานวิชาการ
1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้
อย่ างมี คุ ณ ภาพมาตรฐานเท่ าเทีย มกัน โดยยึดโรงเรียนเป็ นฐาน ส่ งผลให้ ผู้ เรียนทั้ งระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับ มอบหมาย โดยให้ มีความรู้ ความเข้าใจในหลั กการนิเทศการศึกษา หลั กสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
การประเมิ น ผลการศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ครู แ ละผู้ เรี ย นในระดั บ สู ง มี
ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒ นา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
จนเป็ นแบบอย่ างแก่วิชาชีพส่งผลให้ ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การนิเทศ
การศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ
การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ
ภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน
และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้าน
ความเป็นกัลยาณมิตร
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2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การวิเคราะห์ และกาหนดนโยบาย
การศึ กษา การวางแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา การพั ฒ นาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้
คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึ ก ษา ให้ คาแนะน าปรึกษาเกี่ย วกับ การกาหนดนโยบายและการวางแผนดาเนิน งานและการประเมิ น
คุณ ภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี
คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคม และสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักการ
พัฒ นาหลั กสู ตร การจั ดการเรีย นรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษาพิ เศษ โดย
สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนาครูให้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้
4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การจัดทา
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศกากับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษา ให้ คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก
5. การบริ ห ารจั ดการการศึ กษา ได้ แ ก่ หลั ก และระบบขอบข่ายการจัด การศึ กษา หลั ก การบริห ารจั ด การ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ศึกษาโดย
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6. การวิจัย ทางการศึกษา ได้แก่ ระเบี ยบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถให้
คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการนาระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้คาแนะนา
ปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนาเสนอความรู้แนวคิด
ทฤษฎี ที่เหมาะสมกับ การเรี ย นรู้ การเขีย นรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ แนะนาและให้คาปรึกษา
การเขีย นเอกสารทางวิชาการแก่คุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษานาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ตนและการพัฒ นางานได้อย่ างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อพัฒ นาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา
9. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
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ตอนที่ 2
บทบำทหน้ำที่งำนที่รับผิดชอบของนำยสุเมธ มัดธนู
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
..................................................
บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบของนายสุเมธ มัดธนู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามคาสั่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นำยสุเมธ มัดธนู ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่ 1
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม ไม่อยู่หรือไปราชการ
3) ประสานงาน วางแผนกากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ คาสั่ง และนโยบายของทางราชการ
4) รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 และ15 (เขื่องใน 7-8)
6) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
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6.1 การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทา
6.2 การประเมินคุณภาพภายนอก
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. บทบำทหน้ำที่ในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสานงาน วางแผนกากับ
ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กลุ่มงำนส่งเสริม
พัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

1. งำน ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา แล้วนามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

7
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่าน
มาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
5. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่
บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยการประเมินตนเอง
3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
4. จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง
เป็นระบบ
5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
8. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
3. งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกาหนดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
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1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลมาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. บทบำทหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
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งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สาระการเรีย นรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้ เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนาพาให้บรรลุ
คุณภาพตามเปู้าหมายที่กาหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ กาหนด
ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัว ชี้วัดที่เกี่ย วข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรี ย นรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึ ง
คุณ ภาพที่ต้ องการให้ เกิดขึ้น ในตัว ผู้ เรี ย นเป็ นสิ่ งที่ ผู้ เรียนพึ งรู้และปฏิ บัติ ได้เมื่ อจบการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็น
เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัยและใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิด
ดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ตัวชี้วัด (Indicators)
หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมี
ความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ในการกาหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ สาคัญสาหรับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ
ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกาหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกาหนดไว้เป็น
ช่วงๆ ทุก 3-4 ปี แต่บางแห่งอาจกาหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ,2553)
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนใน
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตามศาสตร์ต่างๆ
นายสุ เมธ มั ดธนู ต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์ช านาญการพิ เศษ มี หน้ าที่ รับผิ ดชอบและปฏิ บั ติงานกลุ่ มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ดังนี้
นิ เทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ โดยมีห น้ าที่ และ
ความรับผิดชอบดังนี้
๑) นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนการงานอาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ
สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้วัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
4. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
6. ศึ ก ษาค้ น คว้ า เคราะห์ วิ จั ย แนวทางการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ และการวั ด และประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการวัดและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพ สูงขึ้น
3. ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ รักการทางาน สู่การมีอาชีพและการมีงานทา

3. บทบำทหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์ประจำเครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 14 และ 15 (เขื่องใน 7-8)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
งำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ภาคี เครื อข่ าย หมายถึ ง กลุ่ มบุ คคล องค์ กรที่ มีเป้ าหมายร่วมกัน มารวมตั วกันด้วยความสมั ครใจเพื่ อท า
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน
ของสถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่ มสถานศึกษาในลั กษณะของเครือข่ายในด้า น
การประสานงาน (Coordination) ความร่ ว มมื อ (Cooperation) การท างานร่ ว มกั น (Collaboration) และการมี
ส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ภาระงาน
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
นายสุเมธ มัดธนู ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
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รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (เขื่องใน 7 ) จานวน 12 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
2) โรงเรียนบ้านพับ
3) โรงเรียนบ้านก่อ
4) โรงเรียนบ้านเอ้
5) โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
6) โรงเรียนบ้านดงยาง
7) โรงเรียนบ้านท่าลาด
8) โรงเรียนบ้านนามน
9) โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
10) โรงเรียนบ้านแขม
11) โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
12) โรงเรียนบ้านท่าวารี
และรับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 (เขื่องใน 8 ) จานวน 7 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนเสียม
2) โรงเรียนบ้านชีทวน
3) โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
4) โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
5) โรงเรียนบ้านท่าศาลา
6) โรงเรียนศรีศึกษา
7) โรงเรียนบ้านหวาง

