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คูมือการปฏิบัติงานรายบุคคล  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขต
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เขาใจใหตรงกัน เปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจ สามารถศึกษาดวยตนเอง นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องมือการประกัน

คุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบยิ่งข้ึน  ท้ังยังใชในการบริหารจัดการหรือการวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือชวยใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดพ้ืนท่ีเปนฐาน สงผลให ผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา   

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท  ศึกษานิเทศก      วิทยฐานะ 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  เลมนี้ ไดอธิบายขอบขายภารกิจของกลุมงานและภารกิจของศึกษานิเทศกรายบุคคล

ตามท่ีไดรับมอบหมายงานตามคําสั่ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 006/2564 

เรื่อง มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สั่ง ณ วันท่ี 11 มกราคม 2564 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเกิดประโยชนกับศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษา ครู 

ผูบริหารสถานศึกษา และเครือขายทางวิชาการ ท่ีรวมปฏิบัติงาน เกิดความเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

และประสานความรวมมือในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา 
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กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนา     สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๑. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

๒. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
๓. วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล 

การศึกษา 
๔. วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

      ๑. นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   ตําแหนงเลขท่ี ๗๗ 

                   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี 
ตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญงานสูงมาก ตองแกไขปญหาท่ียุงยากมากศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ   การจัดการศึกษา       
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. กํากับ ดูแล สงเสริมและสนับสนุนงานกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานใหถูกตอง และใหคําแนะนํา แกไขปญหาตาง ๆ ของบุคลากร    ในกลุม

และผูมาติดตอราชการ 
๓. เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถ การดําเนินงานของบุคลากรในกลุมใหเปนไป     ตาม

วัตถุประสงค 
4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๕ งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

ของผูเรียน  
๖. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัด และประเมินผล

การศึกษาของสถานศึกษา 
๗. งานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา           ใน

สถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๘. งานนิเทศ ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๙. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
๑๐. งานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

และพัฒนาเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาหนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน 
   11. งานศึกษา สงเสริม การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   ๑๑. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สงเสริมประสานความรวมมือใหบริการและพัฒนาทางวิชาการรวมกับ 
เพ่ือพัฒนางานการสอนและการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูและศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   1๒.งานสงเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาเครือขายการนิเทศของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑๓. สงเสริมการดําเนินงานตามนโยบาย โครงการเสริมรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ) (ITA Online) และโครงการอบรมครูดวยระบบทางไกลการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพ
ดวยการจัดประสบการณวิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตรและสะเต็มศึกษา  โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
(ระดับประถมศึกษา) โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณโดยใชเกมเปนฐาน (Game Based Learning: GBL) 
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา:ก.ต.ป.น. 
   ๑๔. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และปฏิบัติหนาท่ี
ศึกษานิเทศกประจําโรงเรียนในกลุมโรงเรียนทวารวดี ดังนี้ 

1) โรงเรียนพญาไท 

2) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) 

3) โรงเรียนวัดเวตวนัธรรมาวาส 

4) โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 

5) โรงเรียนราชวินิต 

6) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 

๑๕. ปฏิบัติงานกลุมงานกลุมงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัด 
การศึกษาและกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและงานแผน 
ของกลุมนิเทศ ฯ 

๑๖. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๑๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๑๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอบขายและภารกิจการปฏิบัติงาน 
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ภารกิจในการปฏิบัติงาน  

 

  ๑.  งานธุรการ 
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 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ

เรียนรูของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2) เพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ขอบเขตของงาน 

 เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการสงเสริและพัฒนา

ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คําจํากัดความ 
 การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรม 

รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ รูปแบบแนวทางในการดําเนินงาน การสราง 

จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ใหแกผูบริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

ในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนท่ีเปนการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา 

 ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการใหคําแนะนํา ชี้แนะ สงเส ริม อบรม พัฒนา สราง

องคความรูใหแกผูรับการนิเทศ ท้ังดานการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ การเรียนการสอนและการพัฒนากิจกรรม

โครงการตาง ๆ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1) วิเคราะหภาระงาน จัดระบบขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด

กระบวนการเรียนรู 

๒) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการรับการนิเทศและการจัดกกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา 

๓) จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนเิทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

๔) กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สราง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบตาง ๆ เพ่ือดําเนินการ

นิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา 

๕) ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ เพ่ือนําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ

นิเทศ และการจัดกรบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในคราวตอไป 

๖) สรุป รายงาน เผยแพรประชาสัมพันธตอหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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        Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

  

         แบบฟอรมท่ีใช 

1) แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน 

2) แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เชน ระบบการ

นิเทศภายใน การสรางเครือขายการนิเทศ 

3) แบบประเมินผลโครงการ 

4) เอกสารรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

4) หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสรางเครือขาย 

5) หลักการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๕.2 งานสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศของพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา     

หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน 

 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 

หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน 

2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานรวมกันของเครือขายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามนโยบาย 

ขอบเขตของงาน 

 เปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ี

เก่ียวของและชุมชน ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน การจัดเครือขายบุคคล ครูแกนนํา ครู

ตนแบบ เครือขายกาสรพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เชน กลุมเครือขาย สงเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือขายโรงเรียนคูพัฒนา โรงเรียนพ่ีโรงเรียนนอง เครือขายการพัฒนาชุมชน การพัฒนา

คุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาเครือขายหองเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 

คําจํากัดความ  

 สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชน 

หมายถึง การจัดระบบการนิเทศท่ีตองอาศัยการทํางานรวมกันเปนเครือขายของบุคคล และหนวยงาน ท้ังระดับสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1) จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ศึกษาความตองการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศ ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน 

2) จัดทําแผนสรางความรูความเขาใจเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศทุกระดับ โดยคํานึงถึง

สภาพปญหาและความตองการของแตละเครือขาย 

3) ประชุม/สัมมนา เครือขายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสรางความเขาใจและกําหนดแนวทางการพัฒนา 

4) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน  

4.1 จัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนํา ครุตนแบบ ครูแหงชาติ ฯลฯ 

4.2 จัดเครือขายในรูปชุมนุม เชน ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร ฯลฯ 

4.3 เครือขายในรูปแบบของระดับการศึกษา เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

4.4 เครือขายในรูปชุมชน เชน เครือขายสุขภาพ เครือขายภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

4.5 เครือขายในรูปของหองเรียนหรือสถานศึกษา เชน การพัฒนาหองเรียนวิทยาศาสตร เครือขาย

โรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง เครือขายหองเรียนโรงเรียนในฝน 

5) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือขายการนิเทศ 

6) นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชนตอไป 
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7) สรุปผลการดําเนินงานเครือขายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาตอหนวยงานตนสังกัด/สถานศึกษา 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรประชาสัมพันธ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

แบบฟอรมท่ีใช 
1. แบบสํารวจความตองการการพัฒนาเครือขายการนิเทศ 

2. แบบติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเครือขายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 

หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน 

3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 

เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
4. หลักการสรางเครือขาย 
5. หลักการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการสรางเครือขาย
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๕.3 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

ขอบเขตของงาน 

 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา คนควา 

วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

คําจํากัดความ 

 การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การชวยเหลือ แนะนํา สงเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา คนควา 

วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเพ่ือใหเกิดการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผล ทุกภาคสวนมีความพึงพอใจ 

 การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานรวมท้ัง

ปญหาอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแกไข โดยยึดการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

 การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีคาผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วาอยูในระดับใดเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. รวบรวม จัดระบบ ขอมูลสารสนเทศ ตามสภาพปญหา ความตองการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2. จัดทําเกณฑ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑและตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑและตัวชี้วัด วิจัย พัฒนา

รูปแบบ / วิธีการท่ีเหมาะสม 

5. ดําเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

ดําเนินการนิเทศท่ีดี หรือวิธีการท่ีเปนเลิศ 

6. สรุป อภิปรายผลจากการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไข และพัฒนางานตอไป 

7. เผยแพรการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือผูท่ีสนใจ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 แบบฟอรมท่ีใช 

1. แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 

2. เกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
4. หลักการนิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษา 

5. การจัดทําเกณฑ ตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 
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จดเนนของตนสังกัด 

แผนภูมิการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กทม. 
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   เอกสารอางอิง 

 

1. คูมือปฏิบัติงาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
 
 
 
 
 
 

       ๒. คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี ๐06/๒๕๖๓  เรื่อง  แตงตั้ง
ผูอํานวยการกลุม  สั่ง ณ วันท่ี ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
 
 

 
 ๓. คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี ๐06/๒๕๖๓  เรื่อง  การมอบหมาย
หนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันท่ี 11 มกราคม ๒๕๖4 
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