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คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขต
พื้ 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 มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและสร า ง
ความเข า ใจให ต รงกั น เป น แนวทางสํ า หรั บ ผู ที่ ส นใจ สามารถศึ ก ษาด ว ยตนเอง นอกจากนี้ ยั ง ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ
การประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบยิ่งขึ้น ทั้งยังใชในการบริหารจัดการหรือการวิเคราะห วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อชวยใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนได อยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดพื้นที่เปนฐาน สงผลให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา
คูมือปฏิบัติงาน ของนายสมศักดิ์ คําภา ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ เลมนี้
ไดอธิบายขอบขายภารกิจของกลุมงานและภารกิจของศึกษานิเทศกรายบุคคลตามที่ไดรับมอบหมายงานตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 006/2564 เรื่อง มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิ บั ติ ร าชการของข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ ฉบั บ นี้ จ ะเกิ ด ประโยชน กั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครู
ผูบริหารสถานศึกษา และเครือขายทางวิชาการ ที่รวมปฏิบัติงาน เกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิ ดชอบ
และประสานความรวมมือในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา
นายสมศักดิ์ คําภา
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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การปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การนิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม
และเทคโนโลยีงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ มีดังตอไปนี้
๑. ประสาน สงเสริม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั กสูต รการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน หลักสู ต รการศึ กษาระดั บ ก อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
๓. วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
๔. วิจัย พัฒ นา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ ง ประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
นายสมศั ก ดิ์ คํ า ภา ตํ า แหน ง ศึ ก ษานิ เ ทศก ชํ า นาญการพิ เ ศษ ได รั บ มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 006/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
1. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นายสมศักดิ์ คําภา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 80
มีหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญงานสูงมาก ตองแกไข
ปญหาที่ยุงยากมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใหคําปรึกษา
แนะนําชวยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ทั้งนี้มีหนาที่และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุง การเรียนการสอน
การจัดประสบการณการเรียนรูใหไดมาตรฐาน ศึกษาคนควาทางวิชาการและวิเคราะห วิจัยติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการจัดประสบการณการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ศึ ก ษานิ เทศก ก ลุ ม งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และกระบวนการเรี ย นรู
กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
๓. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๔. วิ จั ย พั ฒ นา ส งเสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น เกี่ ย วกั บ การวัด และประเมิ น ผลการศึ กษาของ
สถานศึกษา
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๕. วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายนอก
๖. ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๘. สงเสริม พัฒนาระบบการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาเครือขายการนิเทศของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
9. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให ส อดคล องกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๑1. สงเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
๑2. งานนิ เทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ห น า ที่
ศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน ดังนี้
๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
2) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
3) โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
4) โรงเรียนดาราคาม
5) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
6) โรงเรียนสายน้ําทิพย
7) โรงเรียนทุงมหาเมฆ
๑๒. ศึ กษา ค น คว า วิ เคราะห วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานการสอน การจั ด การเรี ย นรู ของกลุ ม สาระการเรี ย นรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
๑๓. ประสานความร ว มมื อ ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให บ ริ ก ารและพั ฒ นาทางวิ ช าการร ว มกั บ ศู น ย วิ ช าการ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ศูนยกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๔. สงเสริมการดําเนินงาน
14.1 โครงการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน (โครงการอาเซียนศึกษา)
14.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)
14.3 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา (ศาสตรพระราชา)
14.4 โครงการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา
14.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
14.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
14.7 โครงการแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
14.8 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๕. สงเสริมการดําเนินงานและพัฒนางานแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑๖. ประสานใหความรวมมือ และใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๑๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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๒. การปฏิบัติงานนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู
2.๑ การศึกษาปฐมวัย
ลําดับที่ 1 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นายชาตรี ลักษณะศิริ
ผูรับผิดชอบรวม
2.2 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ลําดับที่ 1 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นายสมศักดิ์ คําภา
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นายชาตรี ลักษณะศิริ
ผูรับผิดชอบรวม
2.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ลําดับที่ 1 นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา
ผูรับผิดชอบรวม
2.4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่ 1 นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ
ผูรับผิดชอบรวม
2.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่ 1 นายสมศักดิ์ คําภา
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบรวม
๓. โครงการและงานที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงาน
3.1 โครงการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน (โครงการอาเซียนศึกษา)
3.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)
3.3 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา (ศาสตรพระราชา)
3.4 โครงการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา
3.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
3.7 โครงการแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.8 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๔. การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้
นายสมศั กดิ์ คํ าภา ตํ าแหน ง ศึ กษานิ เทศก ชํ านาญการพิ เศษ ได รั บ มอบหมายให ทําหน าที่ ศึกษานิ เทศก
ผูประสานงานประจําโรงเรียน จํานวน 7 แหง ดังนี้
๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
2) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
3) โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
4) โรงเรียนดาราคาม
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5) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
6) โรงเรียนสายน้ําทิพย
7) โรงเรียนทุงมหาเมฆ
๕. บุคลากรที่ปฏิบัติงานนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู
การศึกษาปฐมวัย
ลําดับที่ 1 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นายชาตรี ลักษณะศิริ
ผูรับผิดชอบรวม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ลําดับที่ 1 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นายสมศักดิ์ คําภา
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นายชาตรี ลักษณะศิริ
ผูรับผิดชอบรวม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ลําดับที่ 1 นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา
ผูรับผิดชอบรวม
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่ 1 นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นางสาวปวันรัตน สนธิสุวรรณ
ผูรับผิดชอบรวม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่ 1 นายสมศักดิ์ คําภา
ผูรับผิดชอบหลัก
ลําดับที่ 2 นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท
ผูรับผิดชอบรวม
ลําดับที่ 3 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบรวม
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แผนภูมิบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์ คําภา
ผูรับผิดชอบหลัก

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบรวม

นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท
ผูรับผิดชอบรวม
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ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติงาน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู

1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
การจัดกระบวนการเรียนรู
การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการจัดกระบวนการเรียนรู

2. งานสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน

3. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) เพื่ อให มีขอมูล สารสนเทศ ผลการจัด การศึ กษาของสถานศึ กษาในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบเขตของงาน
เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการสงเสริและพัฒ นาระบบ
การนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา
คําจํากัดความ
การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรม รูปแบบ
แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ รูปแบบแนวทางในการดําเนินงาน การสราง จัดหา
เครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒ นาทักษะ ใหแกผูบริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนที่เปนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึ ก ษา รวมถึ งการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา
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ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการใหคําแนะนํา ชี้แนะ สงเส ริม อบรม พัฒนา
สรางองคความรูใหแกผูรับการนิเทศ ทั้งดานการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ การเรียนการสอนและการพัฒนา
กิจกรรมโครงการตาง ๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) วิเคราะหภาระงาน จัดระบบขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู
๒) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการรับการนิเทศและการจัดกกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา
๓) จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
๔) กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สราง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบตาง ๆ เพื่อดําเนินการ
นิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
๕) ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการนิ เทศ เพื่ อ นํ าผลการประเมิ น ไปกํ าหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบ
การนิเทศ และการจัดกรบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในคราวตอไป
๖) สรุป รายงาน เผยแพรประชาสัมพันธตอหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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แบบฟอรมที่ใช
1) แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน
2) แบบประเมิ น ผลการพั ฒ นาระบบการนิ เทศ และการจั ด การเรี ย นรู ในสถานศึ ก ษา เช น ระบบ
การนิเทศภายใน การสรางเครือขายการนิเทศ
3) แบบประเมินผลโครงการ
4) เอกสารรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1)
2)
3)
4)
5)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสรางเครือขาย
หลักการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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2. งานสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
วัตถุประสงค
1) เพื่ อ เป น แนวทางในการส งเสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข ายการนิ เทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
2) เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกันของเครือขายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามนโยบาย
ขอบเขตของงาน
เปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวของและชุมชน ที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน การจัดเครือขายบุคคล ครูแกนนํา ครู
ตน แบบ เครือข ายกาสรพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามระดับ การศึ กษา เชน กลุ มเครือขาย ส งเสริมประสิทธิ ภ าพระดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือขายโรงเรียนคูพัฒ นา โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง เครือขายการพัฒ นาชุมชน การพัฒ นา
คุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาเครือขายหองเรียนใหเปนแหลงเรียนรู
คําจํากัดความ
สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชน
หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ตองอาศัยการทํางานรวมกันเปนเครือขายของบุคคล และหนวยงาน ทั้งระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ศึกษาความตองการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศ ทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
2) จัดทําแผนสรางความรูความเขาใจเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศทุกระดับ โดยคํานึงถึง
สภาพปญหาและความตองการของแตละเครือขาย
3) ประชุม/สัมมนา เครือขายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสรางความเขาใจและกําหนดแนวทางการพัฒนา
4) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการนิเทศในรูปแบบตางๆ เชน
4.1 จัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนํา ครุตนแบบ ครูแหงชาติ ฯลฯ
4.2 จัดเครือขายในรูปชุมนุม เชน ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร ฯลฯ
4.3 เครื อ ข ายในรู ป แบบของระดั บ การศึ ก ษา เช น เครื อ ข ายส งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
4.4 เครือขายในรูปชุมชน เชน เครือขายสุขภาพ เครือขายภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ
4.5 เครือขายในรูป ของหองเรียนหรือสถานศึกษา เชน การพัฒ นาหองเรียนวิทยาศาสตร เครือขาย
โรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง เครือขายหองเรียนโรงเรียนในฝน
5) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือขายการนิเทศ
6) นํ า ผลการประเมิ น ไปกํ าหนดแนวทางการพั ฒ นาเครื อ ข า ยการนิ เทศทั้ งระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนตอไป
7) สรุปผลการดําเนินงานเครือขายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาตอหนวยงานตนสังกัด/สถานศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรประชาสัมพันธ
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แบบฟอรมที่ใช
1. แบบสํารวจความตองการการพัฒนาเครือขายการนิเทศ
2. แบบติดตาม และประเมินผลการพั ฒ นาเครือขายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้ นที่การศึกษา สถานศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1.
2.
3.
4.
5.

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักการสรางเครือขาย
หลักการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการสรางเครือขาย
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3. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่ อเป นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมิน ผลการจัดการศึกษา ของกลุมนิ เทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา
ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปน กระบวนการนิเทศ ติด ตาม ศึกษา คน ควา
วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
คําจํากัดความ
การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การชวยเหลือ แนะนํา สงเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา คนควา
วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเพื่อใหเกิดการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ทุกภาคสวนมีความพึงพอใจ
การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานรวมทั้ง
ปญหาอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแกไข โดยยึดการมีสวนรวมจากทุกฝาย
การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีคาผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วาอยูในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวม จัดระบบ ขอมูลสารสนเทศ ตามสภาพปญหา ความตองการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. จัดทําเกณฑ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดสถานศึกษา
3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑและตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑและตัวชี้วัด วิจัย พัฒนา
รูปแบบ / วิธีการที่เหมาะสม
5. ดํ าเนิ น การ พิ จ ารณา คั ด เลื อกรู ป แบบ วิธี การที่ เหมาะสมในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบ
การดําเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีการที่เปนเลิศ
6. สรุป อภิปรายผลจากการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไข และพัฒนางานตอไป
7. เผยแพรการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผูที่สนใจ
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แบบฟอรมที่ใช
1. แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
2. เกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1.
2.
3.
4.
5.

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักการนิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษา
การจัดทําเกณฑ ตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา
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เอกสารอางอิง
1. คู มือปฏิ บั ติ งาน สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา กลุ มนิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ กษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

https://qrgo.page.link/tPSxL

๒. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๐06/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖4

https://qrgo.page.link/BKux1
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