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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คล กลุ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสรางความเขาใจใหตรงกัน เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจ สามารถศึกษาดวยตนเอง นอกจากนี้
ยั งใช เ ป น เครื่ องมื อการประกัน คุณภาพ ทําให การทํา งานเป น ระบบยิ่ ง ขึ้น ทั้ง ยั งใช ในการบริ ห ารจั ด การ
หรือการวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
เพื่อช ว ยให ส ถานศึกษามีความเขมแข็ งในการบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นการสอนได อย างมีคุณ ภาพ ได
มาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดพื้นที่เปนฐาน สงผลให ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การศึกษา
คูมือปฏิบัติงาน ของนางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการ
เลมนี้ ไดอธิบายขอบขายภารกิจของกลุมงานและภารกิจของศึกษานิเทศกรายบุคคลตามที่ไดรับมอบหมายงาน
ตามคําสั่ ง สพป.กทม.ที่ 006/2564 เรื่ อง มอบหมายหน าที่ความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กทม. สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเกิดประโยชนกับศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษา ครู
ผูบ ริห ารสถานศึกษา และเครื อขายทางวิ ชาการ ที่รว มปฏิ บัติ งาน เกิด ความเขาใจในบทบาทหน าที่ความ
รับผิดชอบ และประสานความรวมมือในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา
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แผนภูมโิ ครงสรางการบริหาร กลุมงานนิเทศ ติดตาและประเมินผลการจัดการศึกษา
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โครงสรางการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม.
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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การปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการ ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 087/2563 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2563
ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูมีหนาที่
ความรับผิดชอบที่ตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญงานสูงมาก ตองแกไขปญหาที่
ยุงยากมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใหคําปรึกษา
แนะนําชวยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ทั้งนี้ มีหนาที่และปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุง การเรียน
การสอน การจัดประสบการณการเรียนรูใหไดมาตรฐาน ศึกษาคนควาทางวิชาการและวิเคราะห วิจัยติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ศึ ก ษานิ เ ทศก หั ว หน า กลุ ม งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
กระบวนการเรียนรู ศึกษานิเทศกกลุมงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ศึกษานิเทศกกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
3. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
4. วิ จั ย พั ฒ นา ส ง เสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น เกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาของสถานศึกษา
5. วิจัย พัฒ นา สงเสริ ม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก
6. ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
8. สงเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาเครือขายการนิเทศ

5

คูมือปฏิบัติงาน

นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก

๙. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
10. สงเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
11. งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิน ผล การบริ ห ารการจั ด การศึกษาของสถานศึกษา และปฏิ บั ติ
หนาที่ศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนกรุงธนบุรี ดังนี้
1) โรงเรียนวัดนาคปรก
2) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
3) โรงเรียนวัดชางเหล็ก
4) โรงเรียนวัดสังขกระจาย (แจมวิชาสอน)
๑๒. ศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานการสอน การจั ด การเรี ย นรู ก ลุ ม สาระ
การเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
13. ประสานความร ว มมือ ส ง เสริ มสนั บ สนุ น ให บ ริ การและพั ฒ นาทางวิ ช าการร ว มกับ ศูน ย
วิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
14. ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การสอบ O-NET, การสอบ NT, การสอบขอสอบ
กลาง, การสอบอานออกเขียนไดของสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA)
15. ประสานความร ว มมือ ส ง เสริ มสนั บ สนุ น ให บ ริ การและพั ฒ นาทางวิ ช าการร ว มกับ ศูน ย
วิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
16. ประสานความร ว มมือในการประเมิน ความสามารถด านการอาน การเขีย นของนั กเรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖
17. ปฏิ บั ติ งาน ผู ช ว ยงานแผนงานกลุ มนิ เ ทศฯ รวมวางแผนและสรุ ป ผลงานปฏิ บั ติ งานตาม
แผนงานของกลุมนิเทศฯเพื่อสรุปปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2564
18.
รั บ ผิ ด ชอบงานส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานตามนโยบาย โครงการโรงเรี ย นประชารั ฐ :
CONNEXT- E.D. โครงการส งเสริ มและพั ฒ นาการอ าน การเขีย นตามแนวนโยบายของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการรักการอาน โครงการหองสมุด (รวมกับองคกรยูนิเซฟ) โครงการ
สงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ
สงเสริมการพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โครงการสงเสริมและพัฒนาครูการอานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (R.T.)
19. ประสานใหความรวมมือ และใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
20. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
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1. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

โครงสรางบุคลากรกลุมงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ
หัวหนางาน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ศึกษานิเทศก

ศึกษานิเทศก
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ

นายชาตรี ลักษณะศิริ
ศึกษานิเทศก
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2. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ

ศึกษานิเทศก

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติงาน
งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการสงเสริมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

งานสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา สถางานสงเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานนิเงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
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2.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางทั้ง 8
กลุมสาระการเรียนรู
2.1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปญหาและความตองการของทองถิ่น
ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.1.3 ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
และเผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
2.1.4 สงเสริม สนับสนุนใหและพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2.1.5 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น และความตองการ จุดเนนของสถานศึกษาดวยกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม
2.1.6 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอเพื่อรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษา
2.1.7 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพื่อให
เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
2.1.8 ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป และรายงาน
2.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
2.1.1 งานศึกษาวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
2.1.1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุ ทธศาสตร ในการพัฒ นาการบริห ารจั ดการ
หลักสูตรการพัฒนาและใชหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผูเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1.1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น
2.1.1.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใชหลักสูตร
2.1.1.4 สงเสริม สนับสนุน ผูบริหารสถานศึกษาและครูใหศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
2.1.1.5 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู เ พื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาโดยใชขอมูลจากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใชหลักสูตร การประเมินคุณภาพผูเรียน
ระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา
2.1.1.6 นิ เทศ กํากับ ติ ดตาม ให ความช ว ยเหลื อแนะนํ าผู บริ ห ารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนเพื่อใหเกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
2.1.1.7 นําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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2.1.1.8 สงเสริม สนับสนุน การเผยแพรความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
1.1.1.9 สรุปรายงานผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธ
2.1.2 งานศึกษาวิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
2.1.2.1 สงเสริม สนับสนุน ผูบริหารสถานศึกษาและครูใหศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตรโดยใชขอมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและติดตาม
ผลการใชหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรูและการนิเทศภายใน
2.1.2.2 สงเสริม สนับสนุ นใหผู บริหารสถานศึกษา วิเ คราะห วิจั ย เพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.1.2.3 สงเสริม สนับสนุนใหครูทําวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูของครูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
1.1.2.4 นิ เทศ กํากับ ติ ดตาม ให ความช ว ยเหลื อแนะนํ าผู บริ ห ารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนเพื่อใหเกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร และจัดการเรียนรู และกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียนใหมีคุณภาพ
1.1.2.5 นําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพ
นักเรียน ในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.1.2.6 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนโครงการกิจกรรมที่สงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ
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รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชวงจรเดมมิ่ง PDCA
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3. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3.1 แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาการอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มุงมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการอานออกเขียนไดของนักเรียนมาตลอด โดยมีการวางแผน พัฒนา ดําเนินการ และปรับปรุงแกไข
วิธีการตาง ๆ โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
3.1.1 พั ฒนารู ปแบบ (Model) สํ าหรั บใช ดํ าเนิ นงานการพั ฒนาการอ านออกเขี ยนได ของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด โดยใช BKKP Model เปนรูปแบบในการขับเคลื่อนนโยบายการอานลงสูโรงเรียนและ
ผูเรียน ตามกระบวนการดังนี้

BKKP Model

• Best Practice

• PLC

• Knowledge

B

K

P

K
• Kids

B : Best Practice หมายถึง มีวิธีปฏิบัติที่ดี และมีกิจกรรมการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จอยางนอย 1
รายการ
K : Knowledge หมายถึง องคความรู ของครูที่ถายทอดใหผูเรียนจนผูเรียนเกิดองคความรู
K : Kids หมายถึ ง เด็ ก หรื อนั กเรี ยนโรงเรี ยนในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร
P : PLC หมายถึง การใชกระบวนการ PLC ในการพัฒนาการอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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3.1.2 ดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการอานออกเขียนได
ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ดังตอไปนี้
3.1.2.1 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อแกไขปญหาการอานออกเขียนไดของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3.1.2.2 จัดการแขงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ
3.1.2.3 โครงการสงเสริมการอานตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
3.1.2.4 การนิเทศติดตามสาระการเรียนรูภาษาไทย
4. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ดังนี้
นางสาวปวั นรัตน สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศกวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่ศึกษานิเทศกผูประสานงานประจําโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนวัดชางเหล็ก
2) โรงเรียนวัดสังขกระจาย (แจมวิชาสอน)
3) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
4) โรงเรียนวัดนาคปรก
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิ เทศและการจัดกระบวนการเรียนรูของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบเขตของงาน
เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการสงเสริและ
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา
คําจํากัดความ
การสงเสริ มและพัฒนาระบบการนิ เ ทศ และการจั ด กระบวนการเรี ยนรู หมายถึง การจั ด
กิจ กรรม รู ปแบบ แนวทาง เทคนิค วิ ธีการ ในการเสริ มสรางความรู ความเขาใจ รูป แบบแนวทางในการ
ดําเนินงาน การสราง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ใหแกผูบริหารสถานศึกษาและครู ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนที่
เป น การส งเสริ มการจั ด การเรี ย นการสอภายในสถานศึกษา รวมถึงการจั ด กิ จ กรรม เพื่อ พัฒ นาศั กยภาพ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการใหคําแนะนํา ชี้แนะ สงเส ริม อบรม พัฒนา
สรางองคความรูใหแกผูรับการนิเทศ ทั้งดานการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ การเรียนการสอนและการ
พัฒนากิจกรรมโครงการตางๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะหภาระงาน จัดระบบขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู
2. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการรับการนิเทศและการจัดกกระบวนการเรียนรูของ
สถานศึกษา
3. จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
4. กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สราง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบตางๆ เพื่อ
ดําเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
5. ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ เพื่อนําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศ และการจัดกรบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในคราวตอไป
6. สรุป รายงาน เผยแพรประชาสัมพันธตอหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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แบบฟอรมที่ใช
1. แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียน
การสอน
2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เชน
ระบบการนิเทศภายใน การสรางเครือขายการนิเทศ
3. แบบประเมินผลโครงการ
4. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู
เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสรางเครือขาย
4. หลักการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุมนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา
คนควา วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด
คําจํากัดความ
การนิ เ ทศการจั ด การศึ ก ษา หมายถึง การช ว ยเหลื อ แนะนํ า ส งเสริ มสนั บ สนุ น รวมถึ ง
การศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเพื่อใหเกิดการบริหารและการจั ดการศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคสวนมีความพึงพอใจ
การติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษา หมายถึ ง การติ ด ตาม ตรวจสอบความก า วหน า ในการ
ดําเนินงานรวมทั้งปญหาอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแกไข โดยยึดการมี
สวนรวมจากทุกฝาย
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การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีคาผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาอยูในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวม จั ด ระบบ ข อ มู ล สารสนเทศ ตามสภาพป ญ หา ความต อ งการเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. จั ด ทํ า เกณฑ ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารนิ เ ทศ การตรวจสอบการจั ด
สถานศึกษา
3. สถานศึก ษาประเมิ น ตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑและตั ว ชี้ วั ด การจั ด การศึ กษาของ
สถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑและตัวชี้วัด วิจัย
พัฒนารูปแบบ / วิธีการที่เหมาะสม
5. ดํ าเนิ น การ พิ จ ารณา คัด เลื อกรู ป แบบ วิ ธี การที่เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่อ พัฒ นา
รูปแบบการดําเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีการที่เปนเลิศ
6. สรุป อภิปรายผลจากการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไข และพัฒนางานตอไป
7. เผยแพรการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผูที่สนใจ
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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แบบฟอรมที่ใช
1. แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
2. เกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการนิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษาการจัดทําเกณฑ ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การบริหาร และการจัดการศึกษา

6. โครงการและงานที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงาน
6.1 โครงการสงเสริมการพัฒนาการอาน การเขียน ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐ : CONNEXT – E.D.
6.3 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อแกไขปญหาการอานออกเขียนไดของนั กเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2
6.4 โครงการสงเสริมการอานตามแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพสาระการเรียนรูภาษาไทย
6.5 โครงการหองสมุด (รวมกับองคกรยูนิเซฟ)
6.6 โครงการเสริมสรางและพัฒนาครูในการพัฒนาการอานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(RT.)

18

คูมือปฏิบัติงาน

นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก

การดําเนินการโครงการที่ไดรับหมอบหมาย ใชวงจร PDCA ในการดําเนินการ

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. กําหนดเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการ
2. ผูรับผิดชอบหลัก เพื่อการวิเคราะหและสังเคราะหหาวิธีการและกระบวนการในการดําเนินงานให
บรรลุตามเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการที่กําหนดไว
ขั้นดําเนินการ (D)
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ประชุม จัดเตรียม ติดตอประสานงาน
3. ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับเปาหมายและระดับความสําเร็จของโครงการ
และสรุปผลการประเมินโครงการ
2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
1. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. จัดทําขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี)
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คูมือปฏิบัติงาน

นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก

เอกสารอางอิง

๑. คูมือปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
๒. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๐06/๒๕๖4 เรือ่ ง
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖4
.........................................
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