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ค ำน ำ 

 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงควำม
เข้ำใจให้ตรงกัน เป็นแนวทำงส ำหรับผู้ที่สนใจ สำมำรถศึกษำด้วยตนเอง นอกจำกนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือกำรประกัน
คุณภำพ ท ำให้กำรท ำงำนเป็นระบบยิ่งขึ้น  ทั้งยังใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรวิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือช่วยให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐำน ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ   

คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ของ นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์      
วิทยฐำนะ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  เล่มนี้ ได้อธิบำยขอบข่ำยภำรกิจของกลุ่มงำนและภำรกิจของศึกษำนิเทศก์
รำยบุคคลตำมที่ได้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร              
ที่ 006/2564 เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร สั่ง ณ วันที่ 11 มกรำคม 2564 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และเครือข่ำยทำงวิชำกำร ที่ร่วมปฏิบัติงำน เกิดควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
และประสำนควำมร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

               นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช   

                            กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
               กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
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       สำรบญั 
 

    เรือ่ง หน้ำ 
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๑ แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ………… 

 

  4 

๒ ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ................................. 10 
๓ กำรปฏิบัติงำนในกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  …………………………………. 

- กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
11 

 - กำรปฏิบัติงำนนิเทศเพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 - โครงกำรและงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำยของหน่วยงำน  
 - กำรปฏิบัติงำนนิเทศโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร 
 

 - บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ 

 

๔ ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ  .....................................................................................................  

 
16 

 ๔.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ……………….. 
      - วัตถุประสงค์ 
      - ขอบข่ำยงำน 
      - ค ำจ ำกัดควำม 
      - ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
      - Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
      - แบบฟอร์มที่ใช้ 
      - เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 
      - แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำน 

16 
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       สำรบญั 
 
 

        เรื่อง หน้ำ 
 

 ๔.๒ งำนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
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      - ค ำจ ำกัดควำม 
      - ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
      - Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
      - แบบฟอร์มที่ใช้ 
      - เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 
      - แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำน 

 
20 

 ๔.๓ งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ………………………………………………………….. 
      -วัตถุประสงค์ 
      - ขอบข่ำยงำน 
      - ค ำจ ำกัดควำม 
      - ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
      - Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
      - แบบฟอร์มที่ใช้ 
      - เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 
      - แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำน 
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๕ เอกสำรอ้ำงอิง   ..................................................................................................................  26 
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         แผนภมูโิครงสรำ้งกำรบรหิำร กลุ่มงำนนเิทศ ตดิตำม และประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำ

นำยพิเชฐร์  วันทอง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

นำงสำวฆอนิมะฮ์  พลูสุข 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

นำงนภัทร ธัญญวณชิกุล 
  

นำงสำวรัชนีวัลย์  จุลบำท 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกกำรจัดกำรศึกษำ 
  

นำงสำวจิรำพร  บัวงำม 

เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิงำนกลุ่มนเิทศฯ 
  

นำงสำวจิดำภำ  ทวีกำญจน์เดช 

ศึกษำนิเทศก ์
  

นำงสำวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ 

ศึกษำนิเทศก ์
  

นำยสมศักดิ์  ค ำภำ 

ศึกษำนิเทศก ์
  

นำงสำวณภัทร  ใจกล้ำ 

ศึกษำนิเทศก ์
  

นำยชำตรี  ลักษณะศริ ิ

ศึกษำนิเทศก ์
  

นำงสำวสุธำทิพย์  เลศิล้ ำ 

ศึกษำนิเทศก ์
  

นำยยุทธนำ  ส ำรำญกิจ 
  

นำงสำวดำรตัน์  นพหิรัญ 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
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กำรปฏิบตังิำนตำมโครงสรำ้งกำรบรหิำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร 
กลุ่มนเิทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจดักำรศกึษำ 

 

 ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม           
และเทคโนโลยีงำน เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและร่วมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อน
ประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

 ๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ๓. วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ 

 ๔. วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง ประเมิน  ติดตำม    
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

 ๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
 ๖. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 นำงสำวจิดำภำ  ทวีกำญจน์เดช  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำม ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ที่ 006/2564 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2564 

๑. นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    ต ำแหน่งเลขที่ 96 

 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ต้องแก้ไขปัญหำ
ที่ยุ่งยำกมำก ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ 
 ทั้งนี้ มีหน้ำที่และปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุง กำรเรียนกำรสอน 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้ได้มำตรฐำน ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรและวิเครำะห์ วิจัยติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำนกลุ่มงำนนิเทศและ ติดตำมและ ประเมินผลระบบบริหำร     
และกำรจัดกำรศึกษำและศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำนสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนและพ้ืนฐำนอำชีพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๓. ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรนิเทศ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำเครือข่ำยกำรนิ เทศ ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๕. งำนประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
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 ๖. ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำวิจัย 
 7. ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรนิเทศ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และเครือข่ำยกำรนิเทศของ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
 ๙. ศึกษำ ค้นคว้ำส่งเสริม พัฒนำ ศึกษำ วิเครำะห์และวิจัยหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำร เรียนรู้            
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำพิเศษ 
 ๑๐. วิจัยพัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและเก่ียวกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 11.วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ               
และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 ๑2. งำนนิเทศ ติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และปฏิบัติ หน้ำที่
ศึกษำนิเทศก์ประจ ำโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทวำรวดีดังนี้ 
  1) โรงเรียนวัดโสมนัส 
  ๒)  โรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยก 
  ๓) โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
  ๔) โรงเรียนวัดชนะสงครำม 
  ๕) โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
  ๖) โรงเรียนมหำวีรำนุวัตร 
  13. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนำงำนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำ กำรงำนอำชีพ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยกลุ่มสำระกำร เรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม 
 14. ประสำนควำมร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริกำรและพัฒนำทำงวิชำกำรร่วมกับศูนย์ กำรศึกษำปฐมวัย
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 ๑5. รับผิดชอบงำนโครงกำรนิเทศกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร (กำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพโรงเรี ยนในสังกัด            
และกำรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศ) 
 ๑6. ส่ งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  3  – 5  ปี  อย่ำงมีคุณภำพด้วยกำร                  
จัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี โครงกำรอบรมด้วยระบบทำงไกล กำรพัฒนำนักเรียน     
อย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์ วิทยำศำสตร์  คณิ ตศำสตร์  เทคโนโลยี  และกำรจัดกำรเรียนรู้                   
แบบ  High Scope โครงกำรบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์น้ อย  (ประเทศไทย) ระดับปฐมวัย  โครงกำรส่ งเสริม                        
กำรจัดประสบกำรณ์ กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด Coding (วิทยำกำรค ำนวณ) ระดับปฐมวัย 
 17. รวบรวม วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูลจำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำร       
และกำรจัดกำรศึกษำงำน รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
 ๑8. ประสำนควำมร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน ให้บริกำรและพัฒนำทำงวิชำกำรร่วมกับศูนย์วิชำกำรกำรงำน
พ้ืนฐำนอำชีพและศูนย์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 ๑9. ประสำนให้ควำมร่วมมือ และให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ หน่วยงำน             
ที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐ และเอกชน 
 20. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องทีไ่ด้รับมอบหมำย 
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๒.  กำรปฏบิตังิำนนเิทศเพื่อพัฒนำหลักสตูรกำรสอนและกระบวนกำรเรยีนรู้ของผูเ้รยีน ระดบักำรศกึษำ 

     ปฐมวยั และกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ตำ่ง ๆ ดังนี ้  

 2.๑ กำรศึกษำปฐมวยั 

  ล ำดับที่ 1 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำงสำวสุธำทิพย์ เลิศล้ ำ  ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำยชำตรี  ลักษณะศิริ   ผู้รับผิดชอบร่วม 

 2.2 กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชพี 

      ล ำดับที่ 1 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำยสมศักดิ ์ค ำภำ   ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำยชำตรี  ลักษณะศิริ   ผู้รับผิดชอบร่วม 
 2.3 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 

      ล ำดับที่ 1 นำงสำวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ  ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำงสำวสุธำทิพย์ เลิศล้ ำ  ผู้รับผิดชอบร่วม 

 2.4 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

      ล ำดับที่ 1 นำงสำวรัชนีวัลย์  จุลบำท  ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำงสำวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ  ผู้รับผิดชอบร่วม 
 2.5 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

      ล ำดับที่ 1 นำยสมศักดิ์ ค ำภำ   ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำงสำวรัชนีวัลย์  จุลบำท  ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบร่วม 

๓. โครงกำรและงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมนโยบำยของหนว่ยงำน 

 ๓.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำทุกระดับ 

 3.2 โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 3-5 ปี อย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
ระดับปฐมวัย 

 ๓.3 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
 ๓.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดไฮสโคป 

 ๓.5 โครงกำรอบรมด้วยระบบทำงไกลกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 

๓.6 โครงกำรนิเทศกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร (Coaching Teams) 
3.7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่กำรเรียนรู้ Coding ในอนำคต 

(Coding for Kids) 
3.8 โครงกำรพฒันำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 

3.9 กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูแบบมอนเตสซอรี่ 
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๔. กำรปฏบิตังิำนนเิทศโรงเรยีนในสงักดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรงุเทพมหำนคร ดังนี ้
 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
ศึกษำนิเทศก์ผู้ประสำนงำนประจ ำโรงเรียน ดังนี้ 
  1) โรงเรียนวัดโสมนสั 
  ๒)  โรงเรียนอนุบำลวัดปรนิำยก 
  ๓) โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชปูถัมภ์ฯ 
  ๔) โรงเรียนวัดชนะสงครำม 
  ๕) โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) 
  ๖) โรงเรียนมหำวรีำนุวัตร 

๕. บคุลำกรทีป่ฏบิตัิงำนนเิทศเพื่อพฒันำหลกัสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรูข้องเดก็ ระดบักำรศึกษำ 

    ปฐมวยั และกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ตำ่ง ๆ 

 กำรศึกษำปฐมวยั 
  ล ำดับที่ 1 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำงสำวสุธำทิพย์ เลิศล้ ำ  ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำยชำตรี  ลักษณะศิริ   ผู้รับผิดชอบร่วม 

 กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพ 

      ล ำดับที่ 1 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำยสมศักดิ ์ค ำภำ   ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำยชำตรี  ลักษณะศิริ   ผู้รับผิดชอบร่วม 
 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 

      ล ำดับที่ 1 นำงสำวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ  ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำงสำวสุธำทิพย์ เลิศล้ ำ  ผู้รับผิดชอบร่วม 

 กลุม่สำระกำรเรยีนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

      ล ำดับที่ 1 นำงสำวรัชนีวัลย์  จุลบำท  ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำงสำวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ  ผู้รับผิดชอบร่วม 
 กลุม่สำระกำรเรยีนรู้สงัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

      ล ำดับที่ 1 นำยสมศักดิ์ ค ำภำ   ผู้รับผิดชอบหลัก 

  ล ำดับที่ 2 นำงสำวรัชนีวัลย์  จุลบำท  ผู้รับผิดชอบร่วม 

  ล ำดับที่ 3 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช  ผู้รับผิดชอบร่วม 
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แผนภูมบิคุลำกร  กลุม่งำนนเิทศเพื่อพฒันำหลักสตูรกำรสอนและกระบวนกำรเรยีนรู ้
ของเด็กระดบักำรศึกษำปฐมวยั 

กลุม่นเิทศ ตดิตำมและประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร 

 
 

 
 
 
 
 

นำงสำวจดิำภำ  ทวกีำญจนเ์ดช
ศึกษำนเิทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ 

ผูร้บัผดิชอบหลัก 
 

นำยชำตร ี ลกัษณะศริิ
ศึกษำนเิทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ 

ผูร้บัผดิชอบรว่ม 
  

นำงสำวสธุำทิพย ์เลิศล้ ำ
ศึกษำนเิทศกช์ ำนำญกำร 

ผูร้บัผดิชอบรว่ม 
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ขั้นตอนและแนวกำรปฏบิัตงิำน 
     กลุ่มงำนนเิทศเพือ่พฒันำหลักสตูรกำรสอนและกระบวนกำรเรยีนรู้ของเดก็ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 

1. งำนส่งเสรมิและพฒันำระบบกำรนิเทศและกำรจดักระบวนกำรเรยีนรู้ 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2) เพ่ือให้มีข้อมูลสำรสนเทศ ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ขอบเขตของงำน 
 เป็นแนวทำงส ำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำใช้ในกำรส่งเสริและพัฒนำ

ระบบกำรนิเทศกำรศึกษำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในสังกัด เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  หมำยถึง กำรจัดกิจกรรม 

รูปแบบ แนวทำง เทคนิค วิธีกำร ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รูปแบบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำง 
จัดหำเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนำทักษะ ให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนที่เป็นกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอภำยในสถำนศึกษำ รวมถึงกำรจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 

กลุ่มงำนนกิลุม่งำนพัฒนำ
หลักสตูรกำรศกึษำ

ปฐมวยัและนเิทศ ติดตำม 
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

งำนส่งเสรมิและพฒันำระบบกำรนเิทศ 
และกำรจดักระบวนกำรสง่เสรมิพฒันำหลกัสตูร

กำรศึกษำปฐมวยั
กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและ
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษรเรยีนรู้

งำนส่งเสรมิพฒันำหลกัสตูรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

งำนนิเงำนศกึษำคน้ควำ้ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำ
หลักสตูรและกระบวนกำรเรยีนรูน้เิทศ ติดตำม 

และประเมินผลกำรจดักำรศกึษำ
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 ระบบกำรนเิทศ หมำยถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีกำรให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ ส่งเส ริม อบรม พัฒนำ สร้ำง
องค์ควำมรู้ให้แก่ผู้รับกำรนิเทศ ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรนิเทศ กำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำกิจกรรม
โครงกำรต่ำง ๆ 

ขั้นตอนกำรปฏบิตัิงำน 
1) วิเครำะห์ภำระงำน จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ 
๒) ศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรับกำรนิเทศและกำรจัดกกระบวนกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 
๓) จัดท ำแผนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
๔) ก ำหนดวิธีกำร แนวทำงกำรนิเทศ สร้ำง แสวงหำเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำร

นิเทศกำรศึกษำ พัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของสถำนศึกษำ 

๕) ติดตำม และประเมินผลกำรนิเทศ เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำร
นิเทศ และกำรจัดกรบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในครำวต่อไป 

๖) สรุป รำยงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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 แบบฟอร์มที่ใช ้

1) แบบนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2) แบบประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ เช่น ระบบกำร

นิเทศภำยใน กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศ 
3) แบบประเมินผลโครงกำร 
4) เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

เอกสำร / หลกัฐำนอ้ำงองิ 

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
3) หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
4) หลักกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในและกำรสร้ำงเครือข่ำย 
5) หลักกำร นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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แบบฟอร์มสรปุมำตรฐำนงำน 
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2. งำนส่งเสรมิและสนบัสนนุเครอืขำ่ยกำรนิเทศของพืน้ทีก่ำรศกึษำ สถำนศกึษำ หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องและชุมชน 

 วตัถปุระสงค ์

1) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

2) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนร่วมกันของเครือข่ำยเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล บรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย 
ขอบเขตของงำน 

 เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดเครือข่ำยบุคคล ครูแกนน ำ ครู
ต้นแบบ เครือข่ำยกำสรพัฒนำคุณภำพตำมระดับกำรศึกษำ เช่น กลุ่มเครือข่ำย ส่งเสริมประสิทธิภำพระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนคู่พัฒนำ โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง เครือข่ำยกำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำ
คุณภำพโดยกำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำเครือข่ำยห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ค ำจ ำกัดควำม  

 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
หมำยถึง กำรจัดระบบกำรนิเทศที่ต้องอำศัยกำรท ำงำนร่วมกันเป็นเครือข่ำยของบุคคล และหน่วยงำน ทั้งระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ศึกษำควำมต้องกำรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

2) จัดท ำแผนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศทุกระดับ โดยค ำนึงถึง
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของแต่ละเครือข่ำย 

3) ประชุม/สัมมนำ เครือข่ำยกำรนิเทศทุกระดับ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
4) ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศในรูปแบบต่ำงๆ เช่น  

4.1 จัดเครือข่ำยบุคคล เช่น ครูแกนน ำ ครุต้นแบบ ครูแห่งชำติ ฯลฯ 
4.2 จัดเครือข่ำยในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยำศำสตร์ ฯลฯ 
4.3 เครือข่ำยในรูปแบบของระดับกำรศึกษำ เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 
4.4 เครือข่ำยในรูปชุมชน เช่น เครือข่ำยสุขภำพ เครือข่ำยภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ 
4.5 เครือข่ำยในรูปของห้องเรียนหรือสถำนศึกษำ เช่น กำรพัฒนำห้องเรียนวิทยำศำสตร์ เครือข่ำย
โรงเรียนผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เครือข่ำยห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 

5) ประเมินผลและสรุปผลกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ 
6) น ำผลกำรประเมินไปก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 
7) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยกำรนิเทศและรำยงำนผลกำรพัฒนำต่อหน่วยงำนต้นสังกัด/สถำนศึกษำ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบส ำรวจควำมต้องกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ 
2. แบบติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
3. แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
3. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
4. หลักกำรสร้ำงเครือข่ำย 
5. หลักกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงเครือข่ำย
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 แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำน 

6.  
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3. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของกลุ่มนิเทศ ติ ดตำม 

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
2. เพ่ือพัฒนำกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
ขอบเขตของงำน 

 งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม ศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิเครำะห์ วิจัย และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 

ค ำจ ำกัดควำม 

 กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรช่วยเหลือ แนะน ำ ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิด
ประสิทธิผล ทุกภำคส่วนมีควำมพึงพอใจ 

 กำรติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรติดตำม ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนรวมทั้ง
ปัญหำอำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เพ่ือจะหำแนวทำงแก้ไข โดยยึดกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย 

 กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง กำรตีค่ำผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ว่ำอยู่ในระดับใดเม่ือเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. รวบรวม จัดระบบ ข้อมูลสำรสนเทศ ตำมสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

2. จัดท ำเกณฑ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เครื่องมือ และวิธีกำรนิเทศ กำรตรวจสอบกำรจัดสถำนศึกษำ 
3. สถำนศึกษำประเมินตนเอง และตรวจสอบตำมเกณฑ์และตัวชี้วัดกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนำ

รูปแบบ / วิธีกำรที่เหมำะสม 
5. ด ำเนินกำร พิจำรณำ คัดเลือกรูปแบบ วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำร

ด ำเนินกำรนิเทศท่ีดี หรือวิธีกำรที่เป็นเลิศ 
6. สรุป อภิปรำยผลจำกกำรด ำเนินงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

วิเครำะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนำ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำงำนต่อไป 
7. เผยแพร่กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
2. เกณฑ์ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3. แบบนิเทศ ติดตำม และสรุปผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
3. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
4. หลักกำรนิเทศ ติดตำม กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
5. กำรจัดท ำเกณฑ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
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แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน 
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   เอกสำรอ้ำงอิง 

 

1. คู่มือปฏิบัติงำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มนิ เทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ๒. ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ที่ ๐06/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ สั่ง ณ วันที่ 11 มกรำคม ๒๕๖4 
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