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คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ
ให้ตรงกัน เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพ 
ท าให้การท างานเป็นระบบยิ่งขึ้น  ทั้งยังใช้ ในการบริหารจัดการหรือการวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือช่วยให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา   

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ า ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  เล่มนี้ ได้อธิบายขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงานและภารกิจของศึกษานิเทศก์รายบุคคลตามท่ี
ได้รับมอบหมายงานตามค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๐06/๒๕๖4  สั่ง  ณ 
วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖4 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และเครือข่ายทางวิชาการ ที่ร่วมปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 

นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ า 

                       กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
             กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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กำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 นำงสำวสุธำทิพย์  เลิศล้ ำ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ช านาญการ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ๐06/๒๕๖4 ลงวันที่ 11 มกราคม ๒๕๖4 
๑. นำงสำวสุธำทิพย์  เลิศล้ ำ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    ต ำแหน่งเลขท่ี 9 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความช านาญงานสูงมาก ต้อง
แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากมาก ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ค าปรึกษา
แนะน าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

ทั้งนี้ มีหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุง การเรียนการ
สอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้(งานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย) และกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาและการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมนิเทศทางการศึกษา 
๔. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและ

การจัดการศึกษา รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๖. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
๗. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนางานการสอน การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาอาเซียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
๙. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๑๐. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๑1. ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
 ๑2. งำนนิเทศ ติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่

ศึกษำนิเทศก์ประจ ำโรงเรียน ดังนี้ 
1) โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 2) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
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 3) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 4) โรงเรียนโฆสิตสโมสร 
 ๑3. ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน ให้บริการและพัฒนาทางวิชาการร่วมกับศูนย์วิชาการ

ภาษาอังกฤษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และศูนย์เครือข่ายส่งเสริมพัฒนาการสอน
ภาษาจีน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔๘ 

 ๑๔. โครงกำรและงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำยของหน่วยงำน รับผิดชอบ  
       1)   โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)  
       2) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษประเภท : 

English Program (EP.) and Mini English Program (MEP.)  
       3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT)  
       4) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
       5)โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
       6) โครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา  
       7) โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning  
       ๘)โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)  
       ๙)โครงการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนระดับนานาชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ (สพฐ.)  
       10) โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       11) โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
       12) โครงการ BKKP Innovative Digital Learning  
 ๑๕. ประสานความร่วมมือและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม และ การ

ส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 ๑6. ปฏิบัติงานร่วมกับโครงการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การสอบ O-NET, การสอบ NT, การ

สอบข้อสอบกลาง, การสอบอ่านออกเขียนได้ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(PISA) 

18. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ จัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning  

 19.ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการและพัฒนาทางวิชาการร่วมกับศูนย์วิชาการ การ
จัดการเรียนรู้ศิลปะ และศูนย์การศึกษาปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 20.ประสานให้ความร่วมมือ และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

 21.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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แผนภูมิบุคลำกร  กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 

 
 
 

 
 

นำงสำวสุธำทิพย์ เลิศล้ ำ
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

นำยชำตรี  ลักษณะศิริ
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
  

นำงสำวจิดำภำ  ทวีกำญจน์เดช 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
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ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติงำน 
     กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ

 
1. งำนส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ 
สามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 
ขอบเขตของงำน 
 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการศึกษาความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาสลานศึกษา ให้มี 
ความรู้ความสามารถ ในการผลิต การพัฒนา ภารใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการให้บริการสื่อ 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

กลุ่มงำนกลุ่มงำนส่งเสริม
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำร

นิเทศกำรศึกษำ

งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ

งำนส่งเสริมพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ

งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร
และกระบวนกำรเรียนรู้นิเทศ ติดตำม 

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 1. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับ 
การจัดการเรียนรู้ 
  2.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
  2.2 สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 
เรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๔. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการ 
ของสถานศึกษา 
  5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
  ๗. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการด าเนินงานของแต่ละชั้นตอนของการปฏิบัติ 
ส าหรับการตอบค าถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้ 
  1. เครื่องมือการศึกษาความต้องสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด 
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  2. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน 
การจัดการเรียนรู้ 
  3. แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา 
  4 แบบบันทึกผลการบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษา 
  5. แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการใช้/การบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  6. แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  7. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  8. แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  9. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการใช้ สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
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2.งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  
 วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบเขตของงำน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการส่งเสริและพัฒนา

ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  หมายถึง การจัดกิจกรรม 

รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน การสร้าง 
จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

 ระบบกำรนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้ค าแนะน า ชี้แนะ ส่งเส ริม อบรม พัฒนา สร้าง
องค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ การเรียนการสอนและการพัฒนากิจกรรม
โครงการต่างๆ 

 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1) วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

๒) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๓) จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๔) ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการ

นิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 

๕) ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ เพ่ือน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ
นิเทศ และการจัดกรบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป 

๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 

1) แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
2) แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ระบบการ

นิเทศภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
3) แบบประเมินผลโครงการ 
4) เอกสารรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3) หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย 
4) หลักการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน 
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3. งำนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 
ขอบเขตของงำน 

 เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเครือข่ายบุคคล ครูแกนน า ครู
ต้นแบบ เครือข่ายกาสรพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง เครือข่ายการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
คุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ค ำจ ำกัดควำม  

 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคล และหน่วยงาน ทั้งระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

2) จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดยค านึงถึง
สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

3) ประชุม/สัมมนา เครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการพัฒนา 
4) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น  

4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครุต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ 
4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
4.3 เครือข่ายในรูปแบบของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
4.4 เครือข่ายในรูปชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
4.5 เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เครือข่าย
โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 

5) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
6) น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 
7) สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบส ารวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
2. แบบติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 

เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. หลักการสร้างเครือข่าย 
4. หลักการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่าย



คู่มือปฏิบติังาน นางสาวสุธาทิพย ์ เลิศล ้า ต  าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ช านาญการ หนา้ 22 

 

แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำน 
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4. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ขอบเขตของงำน 

 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

ค ำจ ำกัดควำม 

 กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพ่ือให้เกิดการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 

 กำรติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

 กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ว่าอยู่ในระดับใดเม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. รวบรวม จัดระบบ ข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนา

รูปแบบ / วิธีการที่เหมาะสม 
5. ด าเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

ด าเนินการนิเทศท่ีดี หรือวิธีการที่เป็นเลิศ 
6. สรุป อภิปรายผลจากการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 
7. เผยแพร่การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. เกณฑ์ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. หลักการนิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษา 
4. การจัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา



คู่มือปฏิบติังาน นางสาวสุธาทิพย ์ เลิศล ้า ต  าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ช านาญการ หนา้ 25 

 

5. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน 

6. 
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   เอกสำรอ้ำงอิง 

 

๑. คูม่ือปฏิบัติงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ. 
 

 ๒. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๐06/๒๕๖4  เรือ่ง  การมอบหมาย 
              หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่     
     11 มกราคม ๒๕๖4 

......................................... 
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