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ค ำนำ
คู่มือกำรปฏิบัติ งำนรำยบุคคล กลุ่มนิ เทศ ติด ตำม และประเมิ นผลกำรจั ดกำรศึก ษำ สำนั กงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำกรุงเทพมหำนคร ฉบับนี้จัดทำขึ้ นเพื่อใช้เป็น มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้ตรงกั น เป็น แนวทำงสำหรับ ผู้ที่สนใจ สำมำรถศึก ษำด้วยตนเอง นอกจำกนี้ยั งใช้ เป็นเครื่ องมือกำรประกั นคุณภำพ
ทำให้ ก ำรทำงำนเป็ น ระบบยิ่ งขึ้ น ทั้ง ยัง ใช้ ใ นกำรบริห ำรจั ดกำรหรือ กำรวิเ ครำะห์ วิจั ย ติ ดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรพัฒ นำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึ กษำ เพื่อช่ วยให้สถำนศึก ษำมี ควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำร
และกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนได้อย่ำ งมีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเท่ำ เทียมกัน โดยยึดพื้น ที่เป็นฐำน ส่งผลให้ ผู้เรีย นเกิดกำร
เรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ
คู่มือ ปฏิ บัติ งำน ของนำยชำตรี ลั กษณะศิริ ตำแหน่ง ศึก ษำนิเ ทศก์ วิ ทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิ เศษ
เล่มนี้ ได้อ ธิบำยขอบข่ ำยภำรกิ จของกลุ่มงำนและภำรกิจ ของศึก ษำนิ เทศก์ร ำยบุ คคลตำมที่ไ ด้รั บมอบหมำยงำนตำม
คำสั่ง สำนัก งำนเขตพื้น ที่ กำรศึก ษำประถมศึ กษำกรุ ง เทพมหำนคร ที่ 006/2564 เรื่ อ ง มอบหมำยหน้ำ ที่ ควำม
รับ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ บัติ ร ำชกำรของข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร สั่ง ณ วันที่ 11 มกรำคม 2564
หวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำ คู่มือฉบับ นี้จะเกิดประโยชน์กับศึกษำนิ เทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู ผู้บริหำร
สถำนศึ กษำ และเครื อ ข่ำ ยทำงวิ ช ำกำร ที่ร่ ว มปฏิบั ติ งำน เกิ ดควำมเข้ ำ ใจในบทบำทหน้ำ ที่ ควำมรั บผิ ด ชอบ และ
ประสำนควำมร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
นำยชำตรี ลักษณะศิริ
กลุ่มงำนงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
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กำรปฏิบตั ิงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำกรุง เทพมหำนคร
กลุ่ม นิเ ทศ ติดตำม และประเมิน ผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำยชำตรี ลั ก ษณะศิร ิ ตำแหน่ง ศึกษำนิเ ทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ ได้รั บมอบหมำยให้ ปฏิบั ติ
หน้ำที่ ตำมคำสั่ งสำนักงำนเขตพื้ นที่ก ำรศึ กษำประถมศึ กษำกรุง เทพมหำนคร ที่ 006/2564 เรื่อ ง มอบหมำยหน้ำ ที่
ควำมรับ ผิด ชอบในกำรปฏิ บัติ รำชกำรของข้ ำรำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร สั่ง ณ วันที่ 11 มกรำคม 2564
๑. กำรปฏิบ ัต ิง ำนในกลุ่มงำนนิเ ทศ ติด ตำมและประเมิน ผลระบบบริห ำรและกำรจัด กำรศึก ษำ
นำยชำตรี ลัก ษณะศิร ิ ศึก ษำนิเ ทศก์ช ำนำญกำรพิเ ศษ ต ำแหน่ง เลขที่ ๗8
มีหน้ำ ที่ควำมรับ ผิดชอบที่ต้อ งใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมชำนำญงำนสูง มำก ต้องแก้ไ ข
ปัญหำที่ยุ่ งยำกมำก ศึกษำ วิ เครำะห์ สั งเครำะห์ วิจัย นิ เทศ ติด ตำม และประเมินผลกำรจั ดกำรศึก ษำให้ค ำปรึ กษำ
แนะนำช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ มีหน้ ำที่แ ละปฏิบัติห น้ำที่ เกี่ย วกับ งำนวิชำกำรและงำนนิ เทศกำรศึ กษำ เพื่ อปรั บปรุง กำรเรีย นกำรสอน
กำรจั ดประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้ใ ห้ได้ มำตรฐำน ศึ กษำค้นคว้ำทำงวิช ำกำรและวิเ ครำะห์ วิ จัย ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำและกลุ่ มงำนพัฒนำหลักสู ตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำพิเศษ
๒. วิจัย พัฒนำ และส่งเสริม กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก
๓. วิจัย พัฒนำ และเผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิ ควิธีกำรประกันคุ ณภำพกำรศึ กษำ
๔. วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ และ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๕. ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
๖. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
๗. ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรนิเทศ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ
๘. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและหลักสูตรกำรศึกษำพิ เศษ ๑๐
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๙. ส่งเสริม พัฒนำ ศึกษำ วิเครำะห์และวิจัย หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
๑๐. พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของสถำนศึ กษำ
๑๑. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำงำนกำรสอน กำรศึกษำพิเศษ กำรศึกษำปฐมวัย และ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรสอนเพศวิถีศึกษำและโรงเรียนสุขภำวะ
๑๒. งำนนิเทศ ติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่
ศึกษำนิเทศก์ประจำโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนวัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ)
2) โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์
3) โรงเรียนวัดด่ำน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
4) โรงเรียนประถมนนทรี
5) โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนี)
6) โรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์)
๑๓. ประสำนควำมร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริกำรและพัฒนำทำงวิชำกำร ร่วมกับศูนย์วิชำกำร
สุขศึกษำและพลศึกษำ และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
๑๔. ประสำนให้ควำมร่วมมือ และให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
๑๕. ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. กำรปฏิบตั งิ ำนนิเทศเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ระดับกำรศึก ษำ
ขั้นพื้นฐำน แยกตำมกลุม่ สำระกำรเรียน 8 กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒ นำผู้เรียน ดังนี้
2.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึ กษำ
ลำดับที่ 1 นำยชำตรี ลักษณะศิริ
ผู้รับผิดชอบหลัก
2.2 กำรศึกษำปฐมวัย
ลำดับที่ 1 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลำดับที่ 2 นำงสำวสุธำทิพย์ เลิศล้ำ
ผู้รับผิดชอบร่วม
ลำดับที่ 3 นำยชำตรี ลักษณะศิริ
ผู้รับผิดชอบร่วม
2.3 กำรศึกษำพิเศษ
ลำดับที่ 1 นำยชำตรี ลักษณะศิริ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลำดับที่ 2 นำงสำวสุธำทิพย์ เลิศล้ำ
ผู้รับผิดชอบร่วม
ลำดับที่ 3 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช
ผู้รับผิดชอบร่วม
๓. โครงกำรและงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยตำมนโยบำยของหน่วยงำน
๓.1 งำนสูตรกำรสอนเพศวิถีศึกษำ
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๔. กำรปฏิบตั งิ ำนนิเ ทศโรงเรียนในสัง กัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึก ษำประถมศึก ษำกรุงเทพมหำนคร ดังนี้
นำยชำตรี ลั กษณะศิริ ต ำแหน่ง ศึ กษำนิ เทศก์ วิท ยฐำนะ ช ำนำญกำรพิ เศษ ได้รั บมอบหมำยให้ ทำหน้ ำ ที่
ศึกษำนิเทศก์ผู้ประสำนงำนประจำโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนวัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ)
2) โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์
3) โรงเรียนวัดด่ำน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
4) โรงเรียนประถมนนทรี
5) โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนี)
6) โรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์)
๕. บุค ลำกรที่ปฏิบตั งิ ำนนิเ ทศเพือ่ พัฒนำหลัก สูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรูข้ องเด็ก ระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัย
ลำดับที่ 1 นำงสำวจิดำภำ ทวีกำญจน์เดช
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลำดับที่ 2 นำงสำวสุธำทิพย์ เลิศล้ำ
ผู้รับผิดชอบร่วม
ลำดับที่ 3 นำยชำตรี ลักษณะศิริ
ผู้รับผิดชอบร่วม

.
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แผนภูมิบ ุค ลำกร กลุ่มงำนพัฒ นำหลัก สูต รกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำนและกระบ วนกำรเรีย นรู้
กลุ่มนิเ ทศ ติด ตำมและประเมิน ผลกำรจัด กำรศึก ษำ
ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำกรุง เทพมหำนคร

นำงสำวจิดำภำ ทวีก ำญจน์เ ดช
ศึก ษำนิเ ทศก์ช ำนำญกำรพิเ ศษ
ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก

นำยชำตรี ลัก ษณะศิร ิ
ศึก ษำนิเ ทศก์ช ำนำญกำรพิเ ศษ
ผู้ร ับ ผิด ชอบร่ว ม
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ขั้น ตอนและแนวกำรปฏิบ ัต ิง ำน
กลุ่มงำนพัฒ นำหลัก สูต รกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำนและกระบวนกำรเรีย นรู้
งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ
และกำรจัดกระบวนกำรส่งเสริมพัฒนำหลัก สูตร
กำรศึก ษำปฐมวัย
กำรศึก ษำพิเ ศษ ผู้ด ้อยโอกำสและ
ผู้มีค วำมสำมำรถพิเ ศษทำงกำรเรียนรู้
กลุ่ มงานพัฒนาหลักสู ตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งำนส่งเสริมและสนับ สนุนเครือ ข่ำยกำรนิเ ทศ
ของเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ สถำงำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร
กำรศึก ษำปฐมวัย

งำนศึก ษำค้นคว้ำ วิเ ครำะห์ วิจยั กำรพัฒ นำหลักสูตร
และกระบวนกำรเรียนรูน้ เิ ทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัด กำรศึกษำ
งำนส่ง เสริมและพัฒ นำระบบกำรนิเ ทศและกำรจัด ก ระบวนกำรเรีย นรู้
วัต ถุป ระสงค์
1. เพื่อพัฒ นำระบบกำรปฏิบั ติงำนของกลุ่มงำนพัฒนำหลั กสูตรกำรศึ กษำขั้ นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรี ยนรู้
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้ มีประสิ ทธิภำพและสำมำรถดำเนิน กำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
2. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น กำรประสำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นำหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
ขอบเขตของงำน
เป็นแนวทำงสำหรับ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำใช้ใ นกำรส่ง เสริม สนั บสนุนและ
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
ค ำจ ำกัด ควำม
หลัก สูต รกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน (Basic Education Curriculum ) หมำยถึง หลักสูตรทีใ่ ช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพื่ อพัฒนำผู้ เรียนในระดับกำรศึกษำที่ ต่ำกว่ำ อุดมศึกษำ โดยมุ่ งหวังให้ ผู้เรียนมี ควำมสมบูรณ์ด้ำนร่ ำงกำย
จิตใจ และสติ ปัญ ญำ อีก ทั้ง มีค วำมรู้แ ละทัก ษะที่ จำเป็ นส ำหรั บกำรดำรงชี วิต และมีคุ ณภำพที่ได้ มำตรฐำนสำกลเพื่ อ
แข่ ง ขัน ในยุค ปั จจุ บั น หลั กสู ต รกำรศึก ษำขั้น พื้ นฐำนประกอบด้ วยส่ วนที่ เ ป็น แกนกลำงซึ่ งก ำหนดด้ วยหน่ วยงำน
ส่ว นกลำงและส่ วนที่ มีสำระสอดคล้อ งกั บสภำพชุ มชนและท้ อ งถิ่น ซึ่ ง สำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึก ษำกำหนดกรอบ
หลั กสู ต ร ร่ว มกับ สถำนศึ ก ษำและท้อ งถิ่น นอกจำกนี้ ยัง มี ส่ว นที่ เ ป็น เนื้อ หำสำระที่ส ถำนศึก ษำแต่ล ะแห่ งสำมำรถ
กำหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ เพื่อให้สอดคล้องเหมำะสมกับควำมสนใจ ควำมต้องกำร และควำมถนัดของผู้เรียน
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กำรศึ ก ษำปฐมวัย (Early Childhood Education) หมำยถึง กำรศึก ษำที่มุ่งอบรมเลี้ย งดูเด็ กก่อ น
กำรศึก ษำภำคบังคั บ เพื่ อเตรี ยมเด็ กให้มีควำมพร้อมทุกด้ำ น ในกำรที่จ ะเข้ำ รับกำรศึกษำต่อไปกำรจัดกำรศึกษำระดั บ
ก่อนประถมศึกษำอำจจัดเป็น สถำนรับ เลี้ยงเด็ ก ศูนย์เด็ กปฐมวัย โรงเรีย นอนุบำล ศูนย์เด็ ก ก่อนเกณฑ์ในวัด หรือมัสยิ ด
หรือจัดเป็นชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษำ
กำรศึก ษำพิเ ศษ (Special Education) หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำให้สำหรับบุคคลที่มีควำมต้องกำร
พิเ ศษ ได้แ ก่ เด็ก ปัญ ญำเลิศ เด็ก ที่ มีค วำมบกพร่ องด้ำ นสติ ปัญ ญำ เด็ กที่ มีปั ญหำด้ำ นกำรเรี ย นรู้ เด็ก พิ กำรซ้ ำซ้ อ น
เด็กที่ มีควำมบกพร่อ งทำงร่ำงกำยและสุขภำพ เด็กที่มีควำมบกพร่องด้ำนสำยตำ เด็กที่ มีควำมบกพร่อ งด้ำนกำรได้ยิ น
เด็ กที่ มีปัญ หำด้ ำ นอำรมณ์ และสั งคม หรือ เด็ก ที่ มีปั ญหำด้ำ นพฤติ กรรม ซึ่ง เด็ก กลุ่มพิเ ศษเหล่ำ นี้ ไม่ สำมำรถได้ รั บ
ประโยชน์อย่ำงเต็มที่กับกำรจัดกำรศึกษำแบบเดียวกับเด็กปกติ
ดัง นั้ น กำรศึ ก ษำพิ เ ศษจึ ง มี ค วำมจ ำเป็ น ต่ อกำรจั ด กำรศึ ก ษำแก่ เด็ ก กลุ่ มพิ เ ศษดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง กำรจั ด
กำรศึ กษำพิ เ ศษได้ รวมถึง ด้ำ นกระบวนกำรสอน วิธี กำรสอน เนื้ อหำวิช ำ (หลัก สู ตร) เครื่ องมือ และอุ ป กรณ์ใ นกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่สนองต่อควำมสำมำรถ และควำมต้องกำรของเด็กพิเศษเป็นรำยบุค คล
กรอบหลัก สูต รระดับ ท้อ งถิ่น (Local Curriculum Framework) หมำยถึง กรอบทิศทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้ เรี ย นในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จัด ท ำโดยเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำ หรื อ หน่ว ยงำนที่รั บ ผิ ด ชอบในระดับ ท้ อ งถิ่ น มี
องค์ป ระกอบสำคัญ ได้แ ก่ เป้ำ หมำยและจุด เน้ นในกำรพั ฒนำผู้ เ รีย นในท้ องถิ่ น สำระกำรเรี ยนรู้ท้ องถิ่ น และกำร
ประเมินคุ ณภำพผู้เ รียนระดั บท้อ งถิ่น สถำนศึ กษำในเขตพื้ นที่นั้ น ๆ จะใช้ข้ อมูล ในกรอบหลัก สูตรระดั บท้อ งถิ่น ระดั บ
ท้องถิ่นเป็น แนวทำงในกำรจัดท ำหลักสู ตรสถำนศึก ษำ เพื่ อพัฒ นำผู้เรี ยนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรีย นรู้ และ
เป็น สมำชิก ที่ดี ของสัง คม มีควำมรักและหวงแหนมรดกทำงสั งคมมีค วำมรู้ควำมเข้ำ ใจเกี่ย วกั บ ปัญหำ กำรแก้ปั ญหำ
กำรดำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพในชุมชน
ขั้น ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน
1. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.1 วิ เครำะห์ สังเครำะห์ ข้อ มูล จำกเอกสำรและแหล่ ข้อ มูลต่ ำง ๆ อำทิ หลัก สูต รแกนกลำงกำรศึ กษำ
ชั้นพื้นฐำน พุทธศักรำซ 2551 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1.2 ศึก ษำแนวทำงกำรบริห ำรจัด กำรหลัก สูต ร แนวทำงกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ แนวทำงกำรจั ดกิ จกรรม
พัฒนำผู้เรี ยน แนวทำงกำรวัดผลและประเมิน ผล แนวทำงกำรวัดผลและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรีย นของผู้ เรี ยนในพื้น ที่ รวมทั้ง ศึก ษำสภำพปั ญหำ บริ บททำงสัง คม และควำมต้ องกำรของท้ องถิ่น ชุ มชน
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
1.3 ดำเนิ นก ำจั ดท ำกรอบหลัก สู ตระดั บท้ องถิ่น ตัว ยกระบวนกำรท ำงำนแบบมี ส่ว นร่ วมและเผยแพร่
ให้สถำนศึกษำในสังกัดนำไปใช้ในกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒนำผู้บ ริ ห ำรโรงเรี ยน ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำ ให้ มีค วำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้นพื้น ฐำน พุทธศักรำช 2551
1.5 ส่ง เสริม สนับ สนุ นให้ส ถำนศึ กษำจั ดท ำหลั ก สูต รสถำนศึ กษำให้ส อดคล้ องกับ หลั กสู ตรแกนกลำง
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และควำมต้องกำร จุดเน้นของสถำนศึกษำตัวยกระบวนกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
1.6 ส่ งเสริมและประสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำสถำนศึกษำและชุมชนอย่ำ ง
สม่ำเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือ กันในกำรพัฒนำและใช้หลั กสูตรสถำนศึ กษำ
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1.7 นิเ ทศ กำกับ ติด ตำม ให้ค ำแนะน ำ ช่ว ยเหลือ ผู้บ ริห ำรสถำนศึ ก ษำและครู ผู้ส อนเพื่ อ ให้ เกิ ดกำร
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพหลักสูตร
1.9 สรุปรำยงำน และเผยแพร่ผลกำรใช้/กำรพัฒนำหลักสูตร
2. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
2.1 วิ เครำะห์ สั งเครำะห์ ข้ อมู ล จำกเอกสำรและแหล่ ง ข้อ มู ลต่ ำงๆ อำทิ หลั ก สูต รกำรศึ ก ษำปฐมวั ย
พุทธศัก รำช 2560 คู่ มือหลัก สูตรกำรศึก ษำปฐมวัย ทิศ ทำงกำรพั ฒนำกำรศึก ษำปฐมวัย รวมทั้ งศึก ษำสภำพปั ญหำ
บริบททำงสังคมและควำมต้องกำรของท้อ งถิ่นชุมชน แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
2.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒนำผู้บ ริ ห ำรโรงเรี ยน ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำ ให้ มีค วำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำมหลักสู ตรกำรศึก ษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
2.3 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึก ษำจั ด ทำหลัก สูต รสถำนศึ ก ษำปฐมวั ย ให้ส อดคล้ องกั บหลั กสู ต ร
กำรศึ กษำปฐมวั ย พุท ธศั ก รำช 2546 ตัว ยกระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่ วนร่ วม และนำไปใช้จั ดประสบกำรณ์แ ละ
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำนอย่ำงสมดุล
2.4 ส่ งเสริม และประสำนควำมร่ วมมือ ระหว่ำ งส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำ สถำนศึ กษำและชุ มชน
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในกำรพัฒนำ และใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย
2.5 ประสำนควำมร่ว มมือ กั บหน่ว ยงำนอื่ น ที่จั ดกำรศึ กษำปฐมวั ย เช่ น องค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น
กรมกำรศำสนำ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข เป็นตัน
2.6 นิ เทศกำกั บ ติ ดตำม ให้ค ำแนะน ำ ช่ ว ยเหลือ ผู้ บริ ห ำรสถำนศึก ษำและครูผู้ ส อนเพื่อ ให้เ กิ ดกำร
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยให้มีคุณภำพ
2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพหลักสูตร
2.8 สรุปรำยงำน และเผยแพร่ผลกำรใช้กำรพัฒนำหลักสูตร
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
3.1 รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสั งเครำะห์ข้อ มูลจำกเอกสรและแหล่งซ้อ มูลต่ำง ๆ อำทิ แผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรศึกษำปฐมวัย นโยบำยและแผนจัดกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำพิเ ศษ
3.2 ประสำนงำน ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ สถำนศึกษำมีค วำมพร้อมในกำรจัด กำรศึกษำสำหรับผู้ เรีย น
ตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษในรูปแบบที่ เหมำะสม
3.3 ส่ง เสริม สนั บสนุน และพัฒ นำผู้ บริ หำรสถำนศึก ษำ ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำให้มี ควำมรู้
ควำมเข้ ำใจในกำรจั ดกำรศึก ษำพิ เศษให้ส ำมำรถบริหำรจัด กำรและวำงแผนจัดกำรศึ กษำสำหรับผู้ เรีย นตำมประเภท
เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
3.4 ส่ งเสริ มและประสำนควำมร่ว มมื อระหว่ำ งส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ สถำนศึ กษำ และชุ มชน
อย่ ำ งสม่ ำเสมอ เพื่ อ ร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น ในกำร ด ำเนิ น กำร จั ด กำรศึ ก ษำส ำหรั บ ผู้ เ รี ย นตำมประเภทเด็ ก ที่ มี
ควำมต้องกำรพิเศษ
3.5 ประสำนควำมร่ วมมือ และสนับสนุนกำรปฏิบั ติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เ กี่ยวข้ องกั บกำรศึกษำพิเศษ
เช่น สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ศูนย์ศึกษำพิเศษประจำจังหวัด ศูนย์กำรศึกษำพิเศษระดับเขตพื้นที่กำรศึก ษำ
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3.6 นิ เทศก ำกั บ ติ ดตำม ให้ค วำมช่ว ยเหลื อแนะนำผู้ บริ หำรสถำนศึก ษำและครูผู้ สอนเพื่ อให้ส ำมำรถ
คัด กรองและวิ นิจ ฉัย ผู้ เรี ยนสำมำรถปรั บปรุ งพั ฒนำแผนจัด กำรศึก ษำเฉพำะบุ คคลเพื่ อพั ฒนำผู้เ รีย นเต็ มศั ก ยภำพ
ตำมควำมต้องกำรเฉพำะบุคลตมประแกเด็กที่ มีควำมต้องกำรพิเศษให้ มีคุ ณภำพ
3.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพหลักสูตร
3.8 สรุปรำยงำน และเผยแพร่ผลกำรใช้/กำรพัฒนำหลักสูตร
Flow Chart กำรปฏิบ ัต ิง ำน
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
ศึกษำเอกสำร แนวทำงที่เกี่ยวข้อง
จัดทำหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กำรศึกษำปฐมวัย

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กำรศึกษำพิเศษ

ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเขตพื้นที่กำรศึก ษำ
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรใช้หลักสูตร
นิเทศ กำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือ แนะนำสถำนศึกษำในกำรใช้หลักสูตร
ไม่มีคุณภำพ

ตรวจสอบและประเมินคุณภำพหลักสูตร

ปรับปรุง/พัฒนำ/วิจัย

มีคุณภำพ
สรุปรำยงำนผล และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

แบบฟอร์มทีใ่ ช้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดตำมควำมเหมำะสม
เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง
1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
4. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
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5. แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผล ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
6. แนวทำงกำรวั ด และประเมิ น คุ ณลัก ษณะอั นพึ ง ประสงค์ ตำมหลั ก สูต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
7. แนวทำงกำรตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
8. แนวทำงในกำรจั ดท ำกรอบหลั กสู ตรระดั บท้ องถิ่ นตำมหลัก สูต รแกนกลำงกำรศึ กษำขั้น พื้น ฐำน
พุทธศักรำช 2551
9. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
10. คู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
11. หลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
12 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำเพื่อคนพิกำร พุทธศักรำช 2551
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แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
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แผนภูมิบ ุค ลำกร กลุ่มงำนส่ง เสริมพัฒ นำระบบกำรประกัน คุณภำพกำรศึก ษำ
กลุ่มนิเ ทศติด ตำมและประเมิน ผลกำรจัด กำรศึก ษำ
ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำกรุง เทพมหำนคร

นำยชำตรี ลัก ษณะศิร ิ
ศึก ษำนิเ ทศก์ช ำนำญกำรพิเ ศษ
ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก
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นำยสมศัก ดิ์ ค ำภำ
ศึก ษำนิเ ทศก์ช ำนำญกำรพิเ ศษ
ผู้ร ับ ผิด ชอบร่ว ม
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กลุ่ม งำนส่ง เสริม พัฒ นำระบบกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำ
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ขั้น ตอนและแนวกำรปฏิบ ัต ิ
๑. ศึก ษำระบบหลัก เกณฑ์ วิธี กำร กำรประกัน คุณภำพภำยในสถำนศึก ษำตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึ ก ษำ ค้น คว้ ำ หลั กกำร แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ย วกับ กำรจัด ท ำมำตรฐำน กำรศึก ษำแล้ ว
นำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและระดับเขตพื้นที่กำรศึ กษำ
๓. ส่ง เสริ มและสนับ สนุน ให้ สถำนศึ กษำสร้ ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำร
พัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพกำรศึก ษำแก่บุคลำกรทุ กคน
๔. ส่ง เสริมและสนั บสนุน ให้ สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนระดับ สถำนศึก ษำ ให้ สอดคล้อ งกั บ
สภำพแวดล้อมและควำมต้ องกำรของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งกำรกำหนดตั วบ่ง ชี้และเกณฑ์ในกำรแปลผลและตัดสิ นกำร
ผ่ำนมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ ำงสถำนศึกษำด้วยกัน
๕. ร่ วมก ำหนดกลยุ ทธ์ ใ นกำรพัฒ นำระบบประกั น คุณภำพทั้ง ระดับ เขตพื้น ที่ กำรศึ ก ษำ และ
ระดับสถำนศึกษำ
๖. ส่ งเสริ มให้ส ถำนศึ กษำจั ด สร้ำงระบบประกัน คุณภำพภำยในสถำนศึ กษำโดยมีห ลักกำรและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ
๗. นิเทศ ติดตำม กำรจัดสร้ำง พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ภำพควำมส ำเร็จ ที่คำดหวัง
สถำนศึ กษำมีค วำมสำมำรถในกำรจัด สร้ำง ระบบประกันคุ ณภำพภำยในสถำนศึ กษำได้ อย่ำงมี
คุณภำพ
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กฎหมำย ระเบีย บและเอกสำรที่เ กี่ย วข้อ ง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2553
๒. ประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ งระบบ หลั กเกณฑ์ วิ ธี ก ำรประกั น คุ ณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕

งำนตรวจสอบคุณ ภำพภำยในสถำนศึกษำ
ขั้น ตอนและแนวกำรปฏิบ ัต ิ
๑. จัดทำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. นิ เ ทศ สถำนศึ กษำ เพื่อ ให้ส ำมำรถดำเนิน กำรประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณภำพภำยใน
สถำนศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง
๓. ร่วมกับสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อหำจุด พัฒนำและนำมำเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
๔. จัดตั้ งคณะทำงำนเพื่อ รับผิ ดชอบและให้ ควำมช่ว ยเหลือสถำนศึกษำที่ยั งไม่ ได้ม ำตรฐำนตำม
เกณฑ์อย่ำงเป็นระบบ
๕. จั ด ตั้ง คณะกรรมกำรระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ด ำเนิ นกำรตรวจสอบ วิ เ ครำะห์ ผ ลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพื่อกำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๖. จัดทำระบบสำรสนเทศผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๗. จั ด ท ำ เอกสำรเผยแพร่ ตั ว อย่ ำ งสถำนศึ ก ษำ ที่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรปร ะเมิ น มำตรฐำนจำ ก
คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. นิเทศ ติดตำม กำกับ สถำนศึกษำทุกแห่งให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์

ภำพควำมส ำเร็จ ที่คำดหวัง
สถำนศึกษำทุก แห่งในเขตพื้ นที่กำรศึกษำได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ทั้งโดย
วิธกี ำรประเมินตนเอง และจำกคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
กฎหมำย ระเบีย บและเอกสำรที่เ กี่ย วข้อ ง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2553
๒. ประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเรื่ อ งระบบ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรประกั น คุ ณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕

งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ขั้น ตอนและแนวกำรปฏิบ ัต ิ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำประเมินตนเอง และจัดทำรำยงำน
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
๒. พิ จ ำรณำให้ ข้ อ เสนอแนะกั บ สถำนศึก ษำในกำรจั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิน ตนเองของ
สถำนศึกษำ
๓. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ มีค วำมพร้ อมรั บ กำรประเมิ น ภำยนอก เพื่ อ เสนอรำยชื่ อ
สถำนศึกษำต่อสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึก ษำ (สมศ.)
๔. ประสำนงำนกับส ำนั กงำนรั บรองมำตรฐำนและประเมิ นคุ ณภำพกำรศึก ษำ (สมศ.) เมื่ อถึ ง
กำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ
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๕. ประสำน ติดตำมผลกำรประเมินภำยนอก เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ภำพควำมส ำเร็จ ที่คำดหวัง
สถำนศึกษำมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
กฎหมำย ระเบีย บและเอกสำรที่เ กี่ย วข้อ ง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕

งำนกำรศึกษำค้นคว้ำวิเครำะห์วจิ ยั มำตรฐำนและกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำ
ขั้น ตอนและแนวกำรปฏิบ ัต ิ
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึก ษำของแต่
ละหน่วยงำน
๒. ส่ งเสริ ม สนั บสนุน และหรือ ร่ว มกั บสถำนศึ กษำด ำเนิน กำรวิ จัย มำตรฐำนและกำรประกั น
คุณภำพกำรศึกษำ
๓. ส่งเสริม สนั บสนุนให้ สถำนศึก ษำนำผลกำรวิจัย มำตรฐำนและกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ
มำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๔. รวบรวมและเผยแพร่ ผ ลกำ รวิ จั ย มำตรฐำ นและกำรประกั น คุ ณภำ พกำรศึ ก ษำของ
สถำนศึกษำ
๕. นิเ ทศ ติ ดตำม กำรวิ จัยมำตรฐำนและกำรประกันคุ ณภำพกำรศึก ษำของสถำนศึกษำและน ำ
ผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ภำพควำมส ำเร็จ ที่คำดหวัง
สถำนศึก ษำทุ กแห่ งน ำผลกำรวิ จัย มำตรฐำนและกำรประกัน คุณภำพกำรศึ ก ษำมำใช้ใ นกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
กฎหมำย ระเบีย บและเอกสำรที่เ กี่ย วข้อ ง
๑ . พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2553
๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๓
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เอกสารอ้างอิง

๑. คู่มือปฏิบัติงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
๒. คาสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุง เทพมหำนคร ที่ 006/2564 เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร สั่ง ณ วันที่ 11 มกรำคม 2564
.........................................
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