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ข

คํานํา

คูมือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานและสราง
ความเขาใจใหตรงกัน เปนแนวทางสําหรับผู ท่ีสนใจ สามารถศึกษาดวยตนเอง นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องมือ
การประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบยิ่งข้ึน  ท้ังยังใชในการบริหารจัดการหรือการวิเคราะห วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือชวยใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดพ้ืนท่ีเปนฐาน สงผลให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา

คูมือปฏิบัติงาน ของนายสมศักดิ์  คําภา  ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ เลมนี้
ไดอธิบายขอบขายภารกิจของกลุมงานและภารกิจของศึกษานิเทศกรายบุคคลตามท่ีไดรับมอบหมายงานตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 006/2564 เรื่อง มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สั่ง ณ วันท่ี 11 มกราคม 2564

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเกิดประโยชนกับศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษา ครู
ผูบริหารสถานศึกษา และเครือขายทางวิชาการ ท่ีรวมปฏิบัติงาน เกิดความเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
และประสานความรวมมือในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา

นายสมศักดิ์  คําภา
ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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การปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา         
การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม           
และเทคโนโลยีงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีดังตอไปนี้
 ๑. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 ๒. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 ๓. วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 ๔. วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง ประเมิน ติดตาม    
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 ๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

นายสมศักดิ์  คําภา  ตําแหน ง ศึกษานิ เทศกชํานาญการพิเศษ ไดรับมอบหมายใหปฏิบั ติหน า ท่ี
ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 006/2564 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2564

1. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 นายสมศักดิ์   คําภา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    ตําแหนงเลขท่ี 80 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญงานสูงมาก ตองแกไข             
ปญหาท่ียุงยากมาก ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะห  วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใหคําปรึกษา
แนะนําชวยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
 ท้ังนี้มีหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุง การเรียนการสอน 
การจัดประสบการณการเรียนรูใหไดมาตรฐาน ศึกษาคนควาทางวิชาการและวิเคราะห วิจัยติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนการจัดประสบการณการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้  
 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีศึกษานิเทศกกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู 
กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  
 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู   
 ๓. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
 ๔. วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา  
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 ๕. วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายนอก  
 ๖. ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 ๘. สงเสริม พัฒนาระบบการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาเครือขายการนิเทศของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
 9. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 10. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                
ข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  ๑1. สงเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ๑2. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และปฏิบัติหนาท่ี
ศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน ดังนี้  
     ๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  
   2) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ  
   3) โรงเรียนบางบัว (เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  
   4) โรงเรียนดาราคาม  
   5) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  
   6) โรงเรียนสายน้ําทิพย  
   7) โรงเรียนทุงมหาเมฆ  
  ๑๒. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนางานการสอน การจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  ๑๓. ประสานความรวมมือ สงเสริมสนับสนุน ใหบริการและพัฒนาทางวิชาการรวมกับศูนยวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ศูนยกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  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 กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 
   14.7 โครงการแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   14.8 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ๑๕. สงเสริมการดําเนินงานและพัฒนางานแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๑๖. ประสานใหความรวมมือ และใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังภาครัฐและเอกชน  
  ๑๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๒.  การปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู
2.๑ การศึกษาปฐมวัย

  ลําดับท่ี 1 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา  ผูรับผิดชอบรวม

ลําดับท่ี 3 นายชาตรี  ลักษณะศิริ   ผูรับผิดชอบรวม
2.2 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

      ลําดับท่ี 1 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นายสมศักด์ิ คําภา   ผูรับผิดชอบรวม
  ลําดับท่ี 3 นายชาตรี  ลักษณะศิริ   ผูรับผิดชอบรวม 

2.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
      ลําดับท่ี 1 นางสาวปวันรัตน  สนธิสุวรรณ  ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบรวม
  ลําดับท่ี 3 นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา  ผูรับผิดชอบรวม
 2.4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
      ลําดับท่ี 1 นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท  ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบรวม
  ลําดับท่ี 3 นางสาวปวันรัตน  สนธิสุวรรณ  ผูรับผิดชอบรวม 
 2.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ลําดับท่ี 1 นายสมศักด์ิ คําภา   ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท  ผูรับผิดชอบรวม
  ลําดับท่ี 3 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบรวม

๓. โครงการและงานท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงาน
  3.1 โครงการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน (โครงการอาเซียนศึกษา) 
  3.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)   
 3.3 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา (ศาสตรพระราชา)  
 3.4 โครงการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา  
  3.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  3.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 
 3.7 โครงการแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3.8 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๔. การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้
 นายสมศักด์ิ คําภา ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีศึกษานิเทศก            
ผูประสานงานประจําโรงเรียน จํานวน 7 แหง ดังนี้
     ๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  
   2) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ  
   3) โรงเรียนบางบัว (เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  
   4) โรงเรียนดาราคาม  
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   5) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  
   6) โรงเรียนสายน้ําทิพย  
   7) โรงเรียนทุงมหาเมฆ  
๕. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู
   การศึกษาปฐมวัย 
  ลําดับท่ี 1 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา  ผูรับผิดชอบรวม

ลําดับท่ี 3 นายชาตรี  ลักษณะศิริ   ผูรับผิดชอบรวม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

      ลําดับท่ี 1 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นายสมศักด์ิ คําภา   ผูรับผิดชอบรวม
  ลําดับท่ี 3 นายชาตรี  ลักษณะศิริ   ผูรับผิดชอบรวม 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
      ลําดับท่ี 1 นางสาวปวันรัตน  สนธิสุวรรณ  ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบรวม
  ลําดับท่ี 3 นางสาวสุธาทิพย เลิศล้ํา  ผูรับผิดชอบรวม
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
      ลําดับท่ี 1 นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท  ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบรวม
  ลําดับท่ี 3 นางสาวปวันรัตน  สนธิสุวรรณ  ผูรับผิดชอบรวม 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ลําดับท่ี 1 นายสมศักด์ิ คําภา   ผูรับผิดชอบหลัก
  ลําดับท่ี 2 นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท  ผูรับผิดชอบรวม
  ลําดับท่ี 3 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช  ผูรับผิดชอบรวม
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แผนภูมิบุคลากรที่ปฏิบัตงิานนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และการจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายสมศักดิ์ คําภา
ผูรับผิดชอบหลัก

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจนเดช
ผูรับผิดชอบรวม

นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท
ผูรับผิดชอบรวม
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ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติงาน
     การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู

1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
วัตถุประสงค
1) เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
2) เพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอบเขตของงาน
เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการสงเสริและพัฒนาระบบ            

การนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คําจํากัดความ
การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรม รูปแบบ 

แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ รูปแบบแนวทางในการดําเนินงาน การสราง จัดหา
เครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ใหแกผูบริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนท่ีเปนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา

การพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และการจัดกระบวนการเรียนรู

1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ 
การจัดกระบวนการเรียนรู

2. งานสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน

3. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการใหคําแนะนํา ชี้แนะ สงเส ริม อบรม พัฒนา            
สรางองคความรูใหแกผูรับการนิเทศ ท้ังดานการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ การเรียนการสอนและการพัฒนา
กิจกรรมโครงการตาง ๆ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
1) วิเคราะหภาระงาน จัดระบบขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด

กระบวนการเรียนรู
๒) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการรับการนิเทศและการจัดกกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา
๓) จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
๔) กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สราง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบตาง ๆ เพ่ือดําเนินการ

นิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา

๕) ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ เพ่ือนําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศ และการจัดกรบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในคราวตอไป

๖) สรุป รายงาน เผยแพรประชาสัมพันธตอหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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แบบฟอรมท่ีใช 

1) แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน 
2) แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เชน ระบบ

การนิเทศภายใน 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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2. งานสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 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 
7) สรุปผลการดําเนินงานเครือขายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาตอหนวยงานตนสังกัด/สถานศึกษา 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรประชาสัมพันธ 
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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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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 เพ่ือพัฒนารูปแบบ

การดําเนินการนิเทศท่ีดี 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



21

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน



22

เอกสารอางอิง

1. คูมือปฏิบัติงาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

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