คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

นางดลพรรณ ทองแดง

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ เกีย่ วกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
จัดกระบวนการ เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
วางแผนการ นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการ
นิเทศ กล ยุทธ์การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้าง
ทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถ
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา
ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบท
ทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอทิ ธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับ
ต่างๆ การ วิเคราะห์และกาหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนด นโยบายและการวางแผนดาเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดทา หลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลกาประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา
หลักการ บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดยสามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ ของการศึกษานิเทศก์การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนาผลการวิจัย
ไปใช้ โดย สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียน การสอน ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา
๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธกี าร
นาเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน
ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียน
เอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะนาและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สานักงานอัตโนมัติ
โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม
ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) โดยปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศ
และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

๒. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ
๒.๑ ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศ ในเขตพื้นที่
การศึกษา
๒.๒ จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓ ดาเนินการ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
แบบต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน
๒.๕ จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สือ่ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย
การนิเทศ
๒.๖ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
๒.๗ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๒.๘ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๒.๙ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประสานการดาเนินงานเครือข่ายคลองหอยโข่ง
๒.๑๐ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒.๑๑ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สาระเศรษฐศาสตร์)
๒.๑๒ โครงการนิเทศ ติดตาม กากับ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบ โดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน
๒.๑๓ ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รูปแบบการปฏิบัติงาน ใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบร่วมพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบร่วมพัฒนา
(Cooperative Development Supervision)
ขั้นที่ 1 การวางแผนการดาเนินงาน (Planning-P)
ผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ทุกฝ่ายจะประชุมหารือกัน

ขั้นที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing-I)
ขั้นตอนการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานไปแล้ว
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ในแต่ละขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ

ปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์และครู
ในกระบวนการนิเทศการศึกษาที่
มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงานตามแผน (Doing – D)
เป็นขั้นตอนของการทาความเข้าใจ
กระบวนการนิเทศทั้งระบบ
และวิธีการดาเนินงานในแต่ละขั้นของการนิเทศ

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation - E)
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
ในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ขั้นที่ 5 การเผยแพร่ขยายผล (Diffusing - D)
การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนการขยายเครือข่ายการดาเนินงานนิเทศ
โดยใช้เทคนิคการขายความคิด
การนิเทศการศึกษาแบบร่วมพัฒนา

