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มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 5 มาตรา 39และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออกเป็น 10 กลุ่ม และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งกลุ่มงานในการแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบ ัติงานฉบั บ นี้จ ัด ทำขึ้นเพื่ อให้ การปฏิบัติ งานเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจประจำกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
ขอขอบคุ ณ ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต ๑
ผู ้ อ ำนวยการกลุ ่ม นิเ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึก ษา ตลอดจนผู ้ ม ีส ่ ว นเกี ่ ยวข้ อ งทุกฝ่าย
ทีม่ ีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้สมบูรณ์
ชลมาศ วิศรุต
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

นางสาวชลมาศ วิศรุต ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
แนวคิด
กลุ ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็น กลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ
ศึกษานิเทศก์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
1. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
1.3 การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้สนใจทั่วไป
1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ
1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ
และงานนิเทศการศึกษา เพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติตามหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนใน
ระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ค วามรู้ใหม่ เพื่อนำผล
ไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับ
และมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิ ชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
3. ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.1 การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรู ปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์
ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมิน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายในโดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหาร
จัดการศึกษา ประสาน สนับ สนุน และเผยแพร่ผ ลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลาย
3.2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และกำหนด
นโยบายการศึ ก ษา การวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นาและประเมิ น นโยบายการศึ ก ษา
โดยสามารถให้คำแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล เพื่อจัดทำนโยบาย แผน และการ
ติดตามประเมิน ผลด้ านการศึ ก ษา ให้ค ำแนะนำปรึ ก ษาเกี่ ยวกั บ การกำหนดนโยบาย และการวางแผน
ดำเนินงาน การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา ให้ค ำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.3 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
สาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม ศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการนำ
หลักสูตรไปใช้
3.4 การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์
วิจัยการจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค ำปรึกษาข้อเสนอแนะและการวางระบบ
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก

3.5 การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยสามารถให้ค ำปรึ กษาแนะนำการจัด การศึ ก ษาให้ บรรลุว ัต ถุประสงค์ต ามเจตนารมณ์ข องการนิ เ ทศ
การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3.6 การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ การนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
3.7 กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอ ความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครู และบุคลากรทางการศึกษานำเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.8 การบริห ารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษาแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
3.9 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ ศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเ ทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส่วนที่ตนเอง
รับ ผิดชอบ สามารถดำเนิน การเกี ่ย วกั บ การนิ เ ทศการศึ ก ษาหลั กสูตร กระบวนการเรีย นรู ้ การวัด และ
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลื อครูและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติตลอดจนสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้

ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
โทรศัพท์มือถือ : 081-055-2048
E-mail : somjai022529@gmail.com
LINE ID : 0810552048
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
โทรศัพท์มือถือ : 086-209-1991
E-Mail : nisita@gmail.com
ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

นายถนอม บุญโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 203
โทรศัพท์มือถือ : 081-967-3358
E-mail : mkpit2558@gmail.com
LINE ID : tanom0707

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

นายศรายุทธ ธิศรีชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 104
โทรศัพท์มือถือ : 098-2429-614
E-mail :
st30042522@gmail.com
LINE ID : 0982429614

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา
4. กลุ่มอำนวยการ

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
3. กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้

นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
นายเป็นปลื้ม เชยชม
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
โทร. 0-2354-4962
โทร. 0-2410-2044
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ต่อ 208-210
ต่อ 705
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้
โทร. 0-2354-4962
ต่อ 208-210
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ
และเทคโนโลยีทางการศีกษา
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา

นางสาวกิตติภา ดาวัลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศีกษา

นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962
ต่อ 208-210

นางสาวชลมาศ วิศรุต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา

นายปิยนัฐ ธนะบุตร
นายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ
นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201
โทร. 0-2354-4962
โทร. 0-2410-2044
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานวัด
ต่อ 208-210
ต่อ 701
และประเมินผลการจัด
หัวหน้ากลุ่มงาน กตปน
การศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2354-4962
ต่อ 208-210
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

นางสาวสุภาวดี คำนาดี
ศึกษานิเทศก์
โทร. 0-2354-4962
ต่อ 208-210

นายสุชาติ เขียวสอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962
ต่อ 201

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ไปช่วยราชการ สพฐ.

2

รายชื่อโรงเรียนแบ่งตามกลุ่มโรงเรียนและผูร้ บั ผิดชอบ
กลุม่

ศึกษานิเทศก์1

ศึกษานิเทศก์2

ศึกษานิเทศก์3

1

นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์

นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต

นายเป็นปลื้ม เชยชม

2

นางสาวสุภาวดี คำนาดี

นายสุชาติ เขียวสอาด

นายปิยนัฐ ธนะบุตร

3

นายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ

นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์

-

4

นางสาวชลมาศ วิศรุต

-

-

5

นางสาวกิตติภา ดาวัลย์

-

-

6

นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์

นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร

-

ภาระงานตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
…………………………………………….
นางสาวชลมาศ วิศรุต ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช ำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (ลำดับที่ ๕)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ เรียนรู้
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ปฏิบ ัติงาน ปฏิบ ัติงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล, โครงการพัฒ นาคุณภาพการนิเ ทศ
การศึกษา, การจัดการศึกษาเรียนรวม, โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โครงการคณิตศาสตร์นานาชาติ, สะเต็มศึกษา
- คณิตศาสตร์, โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๕. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์, การศึกษา พิเศษ
๖. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๔
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
...........................................................
1. ชื่องาน นิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็น แนวทางในการดำเนิ น การนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริห ารและการจั ด
การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็น แนวทางสำหรับศึกษานิเทศก์ในการนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริห ารและการจัด
การศึกษา
4. คำจำกัดความ
การนิเทศการศึกษา (EducationalSupervisions) ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไป
มาก มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ เพิ่มขึ้น
แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
แต่ย ังพบว่า ผู้บ ริห าร ครูและผู้เกี่ย วข้องบางคน ยังไม่ส ามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถจะแก้ไขได้โดย อาศัยผู้นิเทศหรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครู
มีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้ และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒ นาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น เรื่องการนิเทศการศึกษา จึงเป็นเรื่องสำคัญ
ที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษา
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้น
จึงขอนำเอาความรู้เบื้องต้นของการนิเทศการศึกษา มากล่าวถึงในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ความหมายของการนิเทศการศึกษา การนิเทศ(Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะนำ
หรือปรับปรุง ดังนั้นการนิเทศการศึกษา ก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะนำ หรือปรับปรุงเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายคำว่าการนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกันดังนี้
สเปียร์ส (Spears) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า การนิเทศเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการทำงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนี้เป็นกระบวนกระตุ้นความ
เจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครูเพื่อช่วยให้ครูได้ช่วยตนเองได้
กูด (Good) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของผู้ท ำหน้าที่นิเทศ
ที่จะช่วยในการให้คำแนะนำแก่ครูหรือผู้อื่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้สามารถปรับปรุงการสอนของ
ตนให้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู
แฮร์ริส (Harris) ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน
กระทำต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการดำเนินการเรียน
การสอนในโรงเรียน มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอนเป็นสำคัญ
มาคส์และสทูป ส์ (Marks and Stoops) ได้กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาว่า คุณค่าของการนิเทศ
การศึกษาอยู่ที่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่งผลสะท้อนไปถึง
การพัฒนานักเรียนด้วย

ชาญชัย อาจิณสมาจาร ได้ให้ค ำจำกัดความว่า การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการสร้างสรรค์
ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้คำแนะนำ และการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน เพื่อการปรับปรุง
ตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค์
สัน ต์ธ รรม บำรุง ได้ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การช่ว ยเหลือการแนะนำ
การชี้แจง การบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในการที่จะส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอน
ให้ดีขึ้น
ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครู
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศ
การศึกษา จึงเป็น กระบวนการในการแนะนำช่วยเหลือครู ให้ส ามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุง
การจัดกิจ กรรม การเรีย นรู้น ี้จ ะสำเร็จ ได้ผ ลดีเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของ
ศึกษานิเทศก์ผ ู้ท ำงานร่ว มกับ ครู ตลอดจนเทคนิคและวิธ ีการต่างๆ ที่ศึกษานิเทศก์น ำมาใช้ในการนิ เทศ
การศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องทำด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้นเมื่อได้เรียนรู้และ
มีความเจริญงอกงามแล้วย่อมจะได้รู้ จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่าครูยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างความเจริญ
งอกงามให้แก่ผ ู้เรี ย น หากแต่ให้ความสำคั ญ ไปถึงนโยบายการศึ กษา จุดประสงค์ของการให้ การศึ ก ษา
การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อมของครูและ
ผู้เรียนในขณะที่เรียน ตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ ในส่วนตัวครูและผู้เรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ใน ขอบเขตการนิเทศ
การศึกษาทั้งสิ้น
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.2 จัดทำแผนการนิเทศการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.3 จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.4 รายงานผลการนิเทศกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
5.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่
5.1.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานประจำปี, แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา, แผนการนิเทศการศึกษา, แผนปฏิบัติการฯประจำปี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
5.2 ประชุมวางแผนจัดทำคู่มือปฏิบัติงานประจำปี, แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, แผนการ
นิเทศการศึกษา, แผนปฏิบัติการฯประจำปี กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและการนิเทศ
ติดตาม การจัดการศึกษาตามนโยบาย

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานประจำปี, แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา, แผนการนิเทศการศึกษา, แผนปฏิบัติการฯประจ าปี กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
5.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.5 รวบรวมเอกสาร สรุ ป และรายงานผลนิ เ ทศติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบาย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ศูนย์พัฒนาวิชาการ : การศึกษาพิเศษ
...........................................................
1. ชื่องาน
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาวิชาการการศึกษาพิเศษ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถ
ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุผล
ตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
4. คำจำกัดความ
การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เด็กพิการ
ซ้ำซ้อน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสายตา เด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการได้ยิน เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์และสังคม หรือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้
ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึง
มีความจำเป็น ต่อการจัด การศึก ษาแก่ เด็ กกลุ ่ม พิเ ศษดัง กล่าว ซึ่งการจัดการศึก ษาพิเ ศษได้รวมถึง ด้ า น
กระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
ที่สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้ อ มูล จากเอกสารและแหล่ งข้ อมู ล ต่ าง ๆ อาทิ
แผนพัฒ นาการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ
5.2 ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน
ตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนตาม
ประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
5.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกัน ในการดำเนินการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ

5.5 ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ เช่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
5.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้สามารถ
คัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ
5.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
5.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการการศึกษาพิเศษ
๖. มาตรฐานคุณภาพงาน
๖.1 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนจัดการเรียนรวม นักเรียนพิการครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
6.2 มีการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา สำหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
6.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
พิเศษ สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
6.4 มีการประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
6.5 มีการประสานความร่ว มมื อและสนับสนุ นการปฏิบัต ิงานของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
การศึกษาพิเศษ เช่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย์การศึกษา
พิเศษระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.6 สถานศึกษาได้รับนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนให้สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ
6.7 สถานศึกษามีผลการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการคัดกรองนักเรียนพิการ การประเมิน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินแผนการสอนรายบุคคล การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
6.8 มีการสรุปรายงาน ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการ
อย่างถูกต้องและเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ศูนย์พัฒนาวิชาการ : คณิตศาสตร์
...........................................................
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการทักษะการคิดเลขเร็ว การคิดคำนวณ และการคิดวิเคราะห์
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.๕ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์
แนวทางการดำเนินการ
1. นิเทศให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สำหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. นิ เ ทศ ติ ด ตามให้ ค รู อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื ่ อ ทั ก ษะในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เน้นสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การวิเคราะห์โ จทย์หรือสถานการณ์ ตามกระบวนการ
แก้ปัญหาของ โพลยากับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทำความเข้าใจปัญหา 2) ขั้น
วางแผนการแก้ปัญหา 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจสอบผล เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นให้นักเรียนสร้างความคิดรวบยอด(Concept) โดยเน้น กระบวนการเรียนรู้แบบอุปนัยทางคณิตศาสตร์
ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้โดยหาความสัมพันธ์ สมบัติ ทฤษฎี สูตรการคำนวณ ใช้โปรแกรมในการส
สำรวจ แก้ปัญหาสร้างความคิดรวบยอด เช่น โปรแกรม The Geometer 's Sketchpad (GSP)
3. เน้นให้ครูจัดกิจกรรมการฝึกคิดเลขเร็ว เวทคณิต คิดเลขในใจ ท่องสูตรคูณ ในทุกวัน
จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะนอกชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของครูผู้สอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ PLC
5. เน้นให้นักเรียนเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม จัดทำโครงงาน ฝึกการนำเสนอผลงาน
6. ส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการของนักเรียน จัดทำเป็นรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ผลสำเร็จที่คาดหวัง ครูจัดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
แก้ปัญหาทางและจัดการ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
2. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
3. การส่งเสริมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ
แนวทางการดำเนินการ
1. นิเทศให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียน โดยจำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน
และวิเคราะห์ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถนักเรียนที่มีความพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เป็นรายบุคคล โดยครูจะทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เติมเต็มสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
2. ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมสำหรับเสริมความสามารถพิเศษ เช่น สื่อดิจิตัล โปรแกรม
The Geometer's Sketchpad (GSP) สื ่ อ โปรแกรม GeoGebra ในการสร้ า งความคิ ด รวบยอด และการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ช่วยเหลือเพื่อน
ในการเรียนรู้
4. พัฒนานักเรียนและส่งนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโครงการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขต
พื้นที่การศึกษา อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เสริมทักษะและประสบการณ์ในเวที
การแข่งขัน
5. ชื่น ชม ยกย่อง นักเรีย นที่มีประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ผลสำเร็จที่คาดหวัง ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตาม ศักยภาพ และส่งเสริมผู้เรียนที่ มี ความสามารถพิเ ศษเข้าแข่ งขันตามโครงการพั ฒ นา
อัจฉริยภาพนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโครงการแข่งขันทางวิชาการ
นานาชาติ

ภาระงานศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน
……………………………………….
แนวทางการดำเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของโรงเรียนที่รับผิดชอบ
2. กำหนดประเด็ น การนิ เ ทศ โดยจำแนกตามมาตรฐานการศึ ก ษา 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ยน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา และด้านกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
3. ดำเนินการนิเทศตามขั้นตอนการดำเนินการนิเทศ โดยการผสานผสานเทคนิคการนิเทศแบบให้ค ำชี้แนะ
(Coaching) และแนวทางการนิ เ ทศแบบ PIDRE ของสงั ด อุ ท รานั น ท์ ประกอบด้ ว ย 1) การวางแผน
(P-Planning) 2) ให้ ค วามรู ้ ก ่ อ นดำเนิ น การนิ เ ทศ (Informing-I) 3) การดำเนิ น การนิ เ ทศ (Doing-D)
4) การสร้ า งเสริ ม ขวั ญ กำลั ง ใจแก่ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านนิ เ ทศ (Reinforcing-R) 5) การประเมิ น ผลการนิ เ ทศ
(Evaluating-E)
4. สรุปผลการนิเทศ และสะท้อนผลให้สถานศึกษาทราบเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ผลสำเร็จที่คาดหวัง
โรงเรียนได้รับการชี้แนะจากการนิเทศ กำกับ ติดตาม ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ 63/2564.
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