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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คำนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29
พฤศจิกายน 2560 ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไว้ และคาสั่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 63/2564 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่
และความรั บ ผิ ดชอบให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้มอบหมายงานและหน้าที่ให้
บุคลากรปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลสูงสุดผล
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน ผลการจั ดการศึก ษาส านั ก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ ได้รั บ
มอบหมายปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหวังว่า
เป็ น อย่ า งยิ่ ง คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จ ะสามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
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บทนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29
พฤศจิกายน 2560 ได้กาหนด อานาจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผล
การศึกษา
4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องเข้าใจในภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอน
กระบวนการ ปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน จึ ง จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบั ติง านฉบั บ นี้ เพื่อใช้ใ นการพั ฒ นาศั กยภาพบุค ลากรให้ ป ฏิบัติ งานได้อย่ างถูก ต้อง รวดเร็ว โปร่ งใส
เป็ น ธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ ต่อผู้ รับบริการ โดยคู่มือการปฏิ บัติงานฉบับนี้ ประกอบด้ว ย
โครงสร้ า งการปฏิ บั ติ ง าน วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ เป้ า หมายการปฏิ บั ติ ง าน ขอบข่ า ยงานความรั บ ผิ ด ชอบ
งานและหน้าที่ตามงานที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานและการพัฒนางานในหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารหลักฐานอ้างอิง ประกอบการปฏิบัติงาน
ของศึกษานิเทศก์ในกลุ่ มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จานวน 4 งานได้แก่ งานกลุ่มงาน
ส่งเสริ มพัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพการจัดการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ ประจากลุ่ มโรงเรียนที่ 2
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ งานตามนโยบาย โครงการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรั บ บุ ค ลากรที่ป ฏิ บั ติ งานในกลุ่ มนิ เทศ ติด ตามและประเมิ นผลการจั ดการศึก ษา และบุ คลากรอื่ น ๆ
ตลอดจนสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ผ ลตามภารกิ จ หน้ า ที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิด
กลุ่ มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่ มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ มี แ นวทางการนิ เ ทศ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
4. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
6. เพื่อส่ งเสริ ม การศึก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เ ขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึก ษา มี คุณภาพได้
มาตรฐาน
ขอบข่ำยภำรกิจ
1. งำนธุรกำร
2. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ
2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.4 งานทดสอบทางการศึกษา
4. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
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5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน
5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
6.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
7. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
งำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
อ้างถึง หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสาระสาคัญดังนี้
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มีห น้าที่และความรั บผิ ดชอบหลั กในการนิเทศการศึกษา ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ต้องมีการบูรณาการงานทั้ง ๓ ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
ดังนี้
๑. ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ
๑.๑ ออกแบบ จัดทาแผนการนิเทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐาน
การศึกษาชาติและหลักสูตร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการจาเป็น
ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน
๑.๒ คัด สรร สร้ า ง พั ฒ นา สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี โดยศึ ก ษา ค้ น คว้า วิ เคราะห์
สังเคราะห์วิจัย หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกั บแผนการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล
๑.๓ นิเทศ ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ย วข้อง ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล

๔
๑.๔ รายงานผลการนิ เ ทศ โดยการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ สะท้ อ นผลการนิ เ ทศต่ อ ครู
สถานศึกษาหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานวิช าการ และ
การจัดการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
๒. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๑ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจาเป็น สังเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน เพื่อวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา
๒.๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ รวมถึงภูมิปัญญา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษา
๒.๓ ติ ด ตามประเมิ น ผลการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจ
๓. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
๓.๑ พั ฒ นาตนเองอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น
๓.๒ มีส่วนร่วม และเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการจัดการศึกษา
๓.๓ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา
การนิเทศการศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน

๕

กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย
ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 63/2564 เรื่อง
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564
1. โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน
โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำยสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1

นำยถนอม บุญโต
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
รองผู้อำนวยกำร สพม.กท1

นำยณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษำนิเทศก์

ปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ ู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำนพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำนและ
กระบวนกำรเรียนรู้

กลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำนส่งเสริม
และพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
ระบบบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นางปริมฤดี แท่นพิทกั ษ์
(หัวหน้างาน)
นางสาวสุภาวดี คานาดี
นายสุชาติ เขียวสอาด 

กลุ่มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ

๖
2. วิสัยทัศน์ ภำรกิจกิจ เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 1
“จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพื้นฐานความหลากหลาย
สู่เป้าหมายความเป็นหนึ่ง”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระรอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
วิชาการ ทัก ษะวิชาชีพ ทั ก ษะชีวิต ทัก ษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มี
สมรรถนะด้ านภาษา การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิทั ล และ มี สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs)
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึก ษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรัก ในสถาบันหลัก ของสังคมและสถาบันหลัก ของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดีของชาติและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรีย นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักนวัตกร มีสมรรถนะและทักษะ
ของผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่ก ารสร้างความ สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3. ผู้เรีย นที่มีทัก ษะชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ย นแปลง มีภูมิคุ้มกั นต่อ
สถานการณ์ความมั่นคง และภัยพิบัติใหม่
4. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง การศึกษาเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้มีสมรรถนะตามสายงาน/มาตรฐานวิชาชีพครู
6. สถานศึ ก ษาจัด การศึ ก ษาเพื่ อบรรลุเ ป้า หมายการพัฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการศึกษาโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็น
หลัก

ตนเอง
“นิเทศการศึกษา ร่วมพัฒนา
สู่มาตรฐานการศึกษาคุณภาพยอดเยี่ยม”

ภำรกิจ
1. พั ฒ นางานในกลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาใน
สถานศึกษา
2. นิ เทศ ติด ตามและประเมิน ผลการจั ดการศึก ษาของโรงเรี ย น
ในสังกั ด สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษากรุงเทพมหานคร
เขต 1
3. นิ เ ทศ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ชี้ แ นะ เป็ น พี่เ ลี้ ย ง ส่ง เสริ ม และ
สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการประสานงานสถานศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษา
5. ประสานงาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานอื่ น ๆ ของ
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
ในสั ง กั ด ตลอดจนหน่ ว ยงาน/ องค์ ก ร/และภาคี เครื อ ข่ ายต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้ำหมำยกำรปฏิบตั ิงำน
1. สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษาด้วยการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 1 กลุ่ ม โรงเรี ย นที่ 2 มี ผ ลการพั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
3. สร้ า งและมี เ ครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกลุ่ ม งานประกั น
คุณภาพการศึกษา งานบริหารวิชาการ ครูบรรณารักษ์ ครูศิลปะ และ
ครูการงานอาชีพ
4. ผู้ รั บ การนิ เ ทศมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การนิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

๗
3. ขอบข่ำยงำนควำมรับผิดชอบ
ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 63/2564 เรื่อง
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังนี้
3.1 งานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 งานประสาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มที่ 2
3.3 งานประสานความร่วมมือศูนย์พัฒนาวิชาการ
3.4 งานตามนโยบาย โครงการที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานโครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3
การส่งเสริมนิสัยการอ่าน
3.5 งานบริ การวิช าการ เช่น การเป็นวิท ยากร การเป็นผู้ เชี่ ยวชาญ การร่ว มเป็น คณะทางาน
การร่วมเป็นคณะกรรมการ
โครงสร้ำงตำมงำนที่รับผิดชอบและขอบข่ำยงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 1
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

นำยสุชำติ เขียวสอำด
ศึกษำนิเทศก์
งำนที่รับผิดชอบ

งำนกลุ่มงำน

งำนกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มงำนส่ งเสริม
พัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

กลุ่มโรงเรียนที่ 2
จำนวน 14
โรงเรียน

งำนศูนย์ พัฒนำ
วิชำกำร

งำนตำมนโยบำย โครงกำร
ที่ได้ รับมอบหมำย

งำนบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ

- ห้ องสมุด

- โครงกำรส่ งเสริมกำรอ่ ำน
และงำนห้ องสมุด

- วิทยำกร

- คหกรรม
- กำรงำนอำชีพ
- ศิลปะ

-กำรส่ งเสริมเครือข่ ำย
นวัตกรรมคุณภำพ
สถำนศึกษำ 1 ช่ วย 3

- ผู้เชี่ยวชำญ
ฯลฯ

๘
4. งำนและหน้ำที่ตำมงำนที่รับผิดชอบ
4.1 งำนกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มงานฯ ร่วมกันทาหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สามารถ แบ่งงานได้
ดังนี้
1) งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขอบเขตของงำน
เป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 และประกาศ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เรื่อ ง แนวปฏิบั ติก ารดาเนิ นงานประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
คำจำกัดควำม
ระบบประกั น คุ ณ ภำพภำยในสถำนศึ ก ษำ หมายความว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาที่ดาเนินการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของซาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผนและการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกนของทุกคน โดย

๙
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา
แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้ อ มและความต้ อ งการของชุ ม ชน /ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง การก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์
ในการแปลผลและตั ด สิ น การผ่ า นมาตรฐานพร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า ง
สถานศึกษาด้วยกัน
5. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการ
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผลสาเร็จ
ที่คาดหวังสถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
4. คู่มือแนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

๑๐
2) งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อเป็ น แนวทางในการด าเนิน การงานส่ ง เสริม สนั บสนุน และเตรีย มความพร้อ มให้
สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ในสังกัด สาหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้ รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ขอบเขตของงำน
เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติง านส่ ง เสริ ม และประสานงานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามรอบการประเมิน
คำจำกัดควำม
กำรประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก หมายความว่า การดาเนินการด้วยวิธีการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้น ให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่ อเตรียมความพร้อมรับกรประเมินคุณภาพภายนอก
ได้ตามรอบการประเมิน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทาโดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา อาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสังเกตการณ์
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก (ต้องไม่ได้เป็นผู้ประเมิน)
5. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

๑๑
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
4. คู่มือแนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
6. คู่มือการจัดทาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
7. คู่มือการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3) งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ส ถานศึกษาในสั ง กัด ไ ด้ รับการพัฒ นาให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
ขอบเขตของงำน
เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการดาเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำจำกัดควำม
กำรวิ จั ยพั ฒ นำระบบประกัน คุณ ภำพกำรศึ กษำ หมายความว่ า การด าเนิ น การศึก ษา
รูปแบบเทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทาให้
สถานศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภายในสถานศึ ก ษา ตามกฎกระทรวง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริ ม สนับ สนุน ให้ส ถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑๒
4. รวบรวมและเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
นาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งนาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

๑๓
Flow Chart กำรปฏิบัติงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
งำนกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทาแนวทาง กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ สร้างเครื่องมือและกาหนดวิธีการนิเทศ
สถานศึกษาประเมินตนเอง ดาเนินการตามแนวทางและตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางและตัวชี้วัด
วิจัย/พัฒนา

ดาเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสม
ในการปฏิบัตเิ พื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ

ไม่บรรลุ

บรรลุ



สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มากาหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน
รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบสารวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา
2. แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑๔
4.2 งำนศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนที่ 2
ศึกษานิ เทศก์ป ระจ ากลุ่ มโรงเรี ย นที่ 2 มีห น้าที่ สนับสนุนและจัดการการศึกษาของโรงเรียนกลุ่ ม
โรงเรียนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนจานวน 14 โรงเรียน ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล ต่อผู้เรียน มี
ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียนรวม 3 ท่าน มีหน้าที่
1) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนที่ 2 รวมทั้งจัดทา
สารสนเทศที่จาเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา
2) ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ประสานงานเกี่ ย วกั บการด าเนิ น กิ จ กรรมตามนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 งำนศูนย์พัฒนำวิชำกำร
ศึกษานิเทศก์ประจาศูนย์พัฒนาวิชาการ มีหน้าที่
1) ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ
2) สนับสนุน ส่งเสริม เกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 งำนตำมนโยบำย โครงกำรที่ได้รับมอบหมำย
ศึกษานิ เทศก์ รั บ ผิ ดชอบโครงการ กิจ กรรม ตามนโยบายที่ ได้รั บมอบหมายให้ ด าเนินการ ได้แ ก่
โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นและงานพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โครงการการส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา 1 ช่วย 3 มีหน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดแนวทางและวิธีการการดาเนินงานตามโครงการ
2) ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
3) สรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
4) เผยแพร่ และสะท้อนผลผลการดาเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5 งำนบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ศึกษานิเทศก์มีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพอย่างหลากหลายวิธีการหรือช่องทาง เช่น การ
เป็นวิทยากร การเป็นผู้เชี่ยวชาญ การเป็นผู้ให้ข้อมูลทางการศึกษา การให้คาปรึกษาหรือชี้แนะ การร่วมเป็น
คณะทางาน คณะกรรมการ เป็นต้น

๑๕
Flow Chart กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
กำรประสำนงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย ได้แก่
งำนศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนที่ 2
งำนศูนย์พัฒนำวิชำกำร
งำนตำมนโยบำย โครงกำรที่ได้รับมอบหมำย
งำนบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ใน/นอกสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่เห็นชอบ

เสนอโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ผู้มีอานาจพิจารณา

เห็นชอบ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
หน่วยงานอื่นภายใน/นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดตามประเมินผล สรุป รายงานผล
และเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบบันทึกข้อความ/แบบตอบรับ/หนังสือราชการ
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑๖
5. กระบวนกำรนิเทศและกำรพัฒนำงำนนิเทศ
5.1 กระบวนกำรนิเทศ
การปฏิ บั ติ ง านนิ เ ทศการศึ ก ษาด้ ว ยกระบวนการนิ เ ทศ วิ ธี ก ารนิ เ ทศ และเทคนิ ค การนิ เ ทศ
ที่หลากหลายเหมาะสมตามบริบทงานและผู้รับการนิเทศ โดยกระบวนการนิเทศที่เลือกใช้ในการปฏิบัติการ
นิเทศ ได้แก่ กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle) กระบวนการนิเทศ PIDRE
กระบวนการนิเทศโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนกำรนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)
การนาวงจรเดมมิง (Demming circle) หรือนิยมเรียกกันว่า PDCA มาใช้ในการดาเนินการนิเทศ
การศึกษา โดยมีขั้นตอนที่สาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กำรวำงแผน (P-Plan)
1.1 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
1.2 การกาหนดจุดพัฒนาการนิเทศ
1.3 การจัดทาแผนการนิเทศ
1.4 การจัดทาโครงการนิเทศ
ขั้นที่ 2 กำรปฏิบัติงำนตำมแผน (D-Do)
2.1 การปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผน/โครงการ
2.2 การกากับติดตาม
2.3 การควบคุมคุณภาพ
2.4 การรายงานความก้าวหน้า
2.5 การประเมินความสาเร็จเป็นระยะ ๆ
ขั้นที่ 3 กำรตรวจสอบและประเมินผล (C-Check)
3.1 กาหนดกรอบการประเมิน
3.2 จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สรุปผลการประเมิน
ขั้นที่ 4 กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน (A-Act)
4.1 จัดทารายงานผลการนิเทศ
4.2 นาเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่
4.3 พัฒนาต่อเนื่อง
กระบวนกำรนิเทศ PIDRE
เป็นกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน (สงัด อุทรานันท์, 2530) ดังนี้
ขั้นที่ 1 วำงแผนกำรนิเทศ (Planning-P) เป็น ขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะ
ทาการประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อ ให้ ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจาเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ
รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย

๑๗
ขั้นที่ 2 ให้ควำมรู้ในสิ่งที่จะทำ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการดาเนินงานว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไร
และจะทาอย่างไรจึงจะทาให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จาเป็นทุกครั้งสาหรับการเริ่มการ
นิเทศที่จัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจาเป็นสาหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือ
ได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจาเป็นจะต้องทาการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติงำน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน 3 ลักษณะคือ
3.1 การปฏิบั ติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้ รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้
ความสามารถที่ได้รับมาจากดาเนินการในขั้นที่ 2
3.2 การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะทาการนิเทศและควบคุมคุณภาพ
ให้งานสาเร็จออกมาทันตาม กาหนดเวลาและมีคุณภาพสูง
3.3 การปฏิบั ติงานของผู้ส นับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล
ขั้นที่ 4 กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมกาลังใจ
ของผู้บริหารเพื่อให้ผู้รับการนิเทศมี ความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ดาเนินการไปพร้อม ๆ กันกับผู้ที่รับการนิเทศกาลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้
ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของกำรดำเนินงำน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศทาการ
ประเมินผลการดาเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามี
ปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้อ งทาการปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจจะทาได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ทาใหม่อีกครั้งหนึ่งกรณีที่ผลงานยังไม่
ถึงขั้นที่พอใจ หรือดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานทั้งหมดสาหรับกรณีการดาเนินงานไม่ได้ผล และ
ถ้าหากการประเมิน ผลได้พบว่าประสบผลสาเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ห ากจะได้ดาเนินการนิเทศต่อไปก็
สามารถทาไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีก

ภำพกระบวนกำรนิเทศ PIDRE

๑๘
กระบวนกำรนิเทศโดยหน่วยศึกษำนิเทศก์
เป็นกระบวนการนิเทศที่สามารถนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการนิเทศต่างๆ และพัฒนา
เป็นระบบหรือรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับสถานศึกษามี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมกำรนิเทศ
เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจาเป็น นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษา
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ขั้นที่ 2 วำงแผนกำรนิเทศ
เป็นการกาหนดประเด็นการนิเทศ การวางแผนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในหน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษาผู้รับการนิเทศ รวมทั้งการกาหนดปฏิทิน วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ และการ
ประเมินและรายงานผลการนิเทศ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดาเนินการนิเทศการศึกษา
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติกำรนิเทศ
เป็นการนาแผนการนิเทศสู่การปฏิบัติ ซึ่งการนิเทศอาจเป็นการนิเทศที่สถานศึกษา การนิเทศ
ทางไกลหรือออนไลน์ การใช้สื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการสื่อสารในการนิเทศ
ขั้นที่ 4 ประเมินกำรนิเทศ
เป็นการประเมินผลการนิเทศภายหลังสิ้นสุดการนิเทศในแต่ละภาคเรียน ปีการศึกษา หรือ
ปีงบประมาณ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่จัดทาขึ้นอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับประเด็นการนิเทศ
เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าการนิเทศเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือประโยชน์ที่ผู้รับการนิเทศได้รับคือ
อะไร มีความพึงพอใจหรือความต้องการรับการนิเทศครั้งต่อไปหรือไม่อย่างไร
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขและรำยงำนผลกำรนิเทศ
เป็นการนาข้อมูลจากผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการนิเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับการนิเทศและเมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศแต่ละครั้ง
ให้มีการจัดทารายงานการนิเทศเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการนิเทศครั้งต่อไป
5.2 กำรพัฒนำงำนนิเทศ
การพัฒนางานนิเทศในหน้าที่ด้วยการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยบูรณาการทั้งศาสตร์
และศิลป์ของการนิเทศภายใต้บริบทการนิเทศ ดังนี้
P : Plan (การวางแผน)
ศึกษาวิเคราะห์งานในบทบาทหน้าที่ โดยการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ได้แก่ การ
จัดทาแผนการนิเทศ การพัฒนาสื่อและเครื่องมือนิเทศ และเอกสารการนิเทศตามภารกิจ
D: Do (การนาสู่การปฏิบัติ)
ปฏิบัติงาน นิเทศตามแผนการนิเทศ โดยใช้สื่อ เครื่องมือนิเทศ และเอกสารการนิเทศตาม
ภารกิจ

๑๙
C : Check (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
เป็ น ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการนิ เ ทศและน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์
และนาเสนอผลที่ได้จากการนิเทศ และสังเกตพฤติกรรมผู้รับการนิเทศ ช่วยให้มองเห็นจุดแข็งและจุด
ควรพัฒนา ทั้งในส่วนของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของผู้รับการนิเทศ จนสามารถถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน ประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจ
หรือรูปแบบที่กาหนด
A : Action (การสะท้อนผลการปฏิบัติ)
สรุปผล สะท้อนความคิดหลังจากการปฏิบัติงานให้ผู้ ที่มีส่วนร่วมได้วิพากษ์จากข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาการนิเทศครั้งต่อไป และเขียนรายงานการนิเทศหรือ
รายงานผลการดาเนินงาน ปฏิบัติการจนเป็นวงรอบของการพัฒนางานด้วยวงจรคุณภาพ
ภำพแสดงกำรพัฒนำงำนนิเทศกำรศึกษำ

แหล่งที่มาภาพ : ศาสตร์และศิลป์ในการนิเทศการศึกษา โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ., 2564

“รู้หลักสูตร พูดหลักกำร มีหลักฐำน ประสำนหลักธรรม”
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา, 2539
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