คู่มือดาเนินการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ก

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คานา
คู่มือกำรดำเนินงำน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำร ติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
กำรศึก ษำ ศึ กษำนิ เ ทศก์ และผู้ เ กี่ ย วข้ อง โดยยึด หลั กกำรด ำเนิ น งำนแบบองค์ รวม หลั กกำรมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ใน
กำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
สำระสำคัญที่นำเสนอในเอกสำรคู่มือกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
ตอนที่ ๑ บทนำควำมสำคัญและควำมเป็นมำ
ตอนที่ ๒ ระเบี ย บ และบทบำทหน้ำที่ และแนวทำงกำรดำเนินงำนของคณะกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑
ตอนที่ ๓ กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
ตอนที่ ๔ กำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ ขอขอบคุณ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ได้จัดทำคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิ เ ทศกำรศึ ก ษำ เป็ น แนวทำงให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำได้ น ำมำจั ด ท ำคู่ มื อ แนวทำงกำรด ำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้ปรับใช้
ตำมบริ บ ทได้อ ย่ ำ งมีป ระสิ ทธิ ภ ำพ สนองตอบนโยบำย ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้ น พื้น ฐำน และ
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมั ธ ยมศึ กษำกรุ งเทพมหำนคร เขต ๑ อั นเป็น ประโยชน์ ต่อ กำรพัฒ นำคุณ ภำพ
กำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติต่อไป
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ตอนที่ ๑
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมา
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ หมำยถึง องค์
คณะบุคคลที่มีบทบำทหน้ำที่ทำงำนร่วมกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
บริหำรและกำรดำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นกลุ่ มงำนดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ
วิ เ ครำะห์ วิ จั ย ติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้
สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำรและจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน
และมีกำรรำยงำนให้สำธำรณชนได้รับผลกำรดำเนินงำน ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงกับกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ มีกำรบริหำรงำน
วิช ำกำร โดยมี เ ครื อ ข่ำ ยรู ป แบบกลุ่ ม โรงเรีย น 6 กลุ่ ม โรงเรี ย นขั บ เคลื่ อนร่ ว มกั บผู้ บ ริห ำรโรงเรี ยนในสั ง กั ด
67 โรงเรียน
กำรจัดทำแผนกำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ จึงได้นำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำม
คู่มือกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ของส ำนั กติดตำมและประเมินผลกำรจั ดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร มำเป็ น กรอบแนวทำงในกำรด ำเนิ น งำน ที่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต ๑ ได้นำมำดำเนินกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
คานิยาม
คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. หมำยถึง คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
หมำยถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบำท อำนำจ หน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ทั้งในส่ ว นของเขตพื้น ที่กำรศึกษำ สถำนศึก ษำในสั งกั ด และผู้ ท รงคุณวุฒิ ท ำงำนร่ว มกับส ำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นิเทศติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรดำเนินกำร โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ

๒

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรที่
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
การติดตาม (Monitoring) หมำยถึง กำรศึกษำควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำร
ดำเนินกำร ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
การตรวจสอบ (Inspection) หมำยถึง กำรกำกับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ และดำเนินไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กำหนดไว้
การประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง กำรตีค่ำผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ และดำเนินไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมำยถึง กำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด
หน่วยงาน หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมำยถึง มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำม
ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา หมำยถึง กำรรวมสถำนศึกษำหลำยแห่งเข้ำด้วยกัน เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และบุคลำกรในกลุ่มเครือข่ำย
หลักการ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำกรุ ง เทพมหำนคร เขต ๑ ใช้ ห ลั ก ในกำรติ ด ตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ดังนี้
๑. หลักกำรแบบองค์รวม (Holistic) เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ตำมภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ โดยมุ่งผลกำรพัฒนำองค์กรในภำพรวม
๒. หลักกำรเชิงระบบ (System) เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่ำง ๆ ของระบบมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย หลักกำรทำงำนเชิงระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำงำนให้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงมี
คุณภำพทุกงำน ได้แก่
๑) กำรกำหนด วัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำย หรือสิ่งที่ต้องกำรจะทำให้สำเร็จตำมควำม
ต้องกำรจำเป็น (Need)

๓

๒) กำหนดปัจจัยนำเข้ำ หรือกระบวนกำรปฏิบัติ เช่น เอกสำร สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
เงิน เวลำ หรือทรัพยำกรอื่นๆ
๓) ใช้กระบวนกำร หรือขั้นตอน หรือกิจกรรมที่จะลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้มำในสิ่งที่
ต้องกำร เช่น กระบวนกำร PDCA , กระบวนกำรพัฒนำงำนสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (๗ ขั้นตอน) ฯลฯ
๔) ผลผลิต หรือผลที่จะได้รับจำกกำรปฏิบัติ
๕) ผลกระทบ หรือผลข้ำงเคียงที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งอำจเป็นได้ทั้งผลดีและ
ผลเสีย
๖) ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ ปริมำณและคุณภำพของผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่จะช่วยให้
ตรวจสอบได้ว่ำ กระบวนกำร ปัจจัยนำเข้ำ ที่กำหนดบังเกิดผลตำมวัตถุประสงค์ /เป้ำหมำย/ หรือไม่ อย่ำงไร มำก
น้อย เพียงใด มีคุณภำพอย่ำงไร
๗) บริบท หรือสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่จะมีผลต่อกำรทำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
๓. หลักกำรแบบเครือข่ำย (Network) เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำเป็นคณะหรือให้มีเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำอยู่ทุกหน่วยปฏิบัติ
ทั้งเครือข่ำยภำยในและเครือข่ำยภำยนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ
๔. หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมคุ้ มค่ำ โดยบูรณำกำรเข้ำกับกำรดำเนินงำน
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
กำรจัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ในกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. เพื่อส่งเสริมกำรนำผลกำรติดตำม และนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมำใช้
เป็นแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

๔

ตอนที่ 2
ระเบียบ บทบาทหน้าที่ และแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๑. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๐
กำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำรมีผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวงเพื่อทำหน้ำที่ในกำรตรวจรำชกำรศึกษำวิเครำะห์
วิจัย ติดตำมและประเมินผลระดับนโยบำยเพื่อนิเทศให้คำปรึกษำและแนะนำเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ
ในระดับ ส ำนั กงำนให้ มี คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ทำหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลนโยบำยตำมภำรกิจตลอดจนนิเทศให้คำปรึกษำและแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนำ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหาร และการดาเนินการโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้น ที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
กำรด ำเนิ น งำนตำมวรรคหนึ่ ง และวรรคสำม ให้ มี ค ณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกำร สำหรับกระทรวงศึกษำธิกำรหรือสำหรับ
แต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งนี้ จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่
กำหนดในกฎกระทรวง
กำรดำเนินกำรในเรื่องกำรตรวจรำชกำรและกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่กำหนดใน
มำตรำนี้ ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบั งคับของกระทรวงหรื อส่ ว นรำชกำรหรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนำยกรัฐมนตรี ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสำระกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของสถำนศึ ก ษำ ของรั ฐ ที่ จั ด กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลในสำยบั ง คั บ บั ญ ชำของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำที่สำมำรถดำเนินกิจกำรได้โดยอิสระ พัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรที่เป็นของตนเอง
มีควำมคล่องตัว มีเสรีภำพทำงวิชำกำรและอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสภำสถำนศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดตั้งสถำนศึกษำนั้น
โดยสรุปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๐
วรรค ๓ และวรรค ๔ กำหนดว่ำ ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นกำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัย นิเทศติดตำม และ
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรดำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก

๕

๒. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๐
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรจัดกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อ
๒๕ กำรติดตำม ประเมิน ผลและนิ เทศกำรบริ ห ำรและกำรดำเนิน กำร โดยมุ่ง ผลสั มฤทธิ์ข องหน่ว ยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก
และ ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำม
กฎกระทรวงว่ำ ด้ว ยกำรก ำหนดจ ำนวน หลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ำรได้ ม ำของคณะกรรมกำรติด ตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม
ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. ก ำหนดแนวทำงกำรศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย กำรบริ ห ำรและกำรด ำเนิ น กำรของหน่ ว ยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. พิจ ำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนด
๕. รั บ ทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผล และนิเทศกำรบริห ำรและกำรดำเนินกำรตำมแผน และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
๗. แต่งตั้งอนุคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจำเป็น
๘. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่ วนที่ ๔ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมกำร ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่ก ำรศึกษำตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำหนด จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ

๖

ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ ๘ ข้อ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัย
ควำมส ำเร็ จ ของกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำให้ ประสบควำมส ำเร็จและเกิดกำรมีส่ ว นร่ว มของผู้ ที่เกี่ยวข้อง
จำเป็นต้องใช้กระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้ นที่กำรศึกษำประสบผลสำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้
กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ยุทธศำสตร์นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของสำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๒. กำหนดแนวทำงและเป้ ำหมำยควำมส ำเร็ จในกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับข้อ ๑ จำมภำรกิจของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. ก ำหนดกลไกกำรท ำงำนในกำรขั บ เคลื่ อ นงำนในภำรกิ จ ของคณะกรรมกำรติด ตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ เช่น
๓.๑ จัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เสนอขอ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๓ สร้ำงเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ข้อ ๑ และข้อ ๒
๔. สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๕. ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ในกำรติดตำ ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่กำหนดไว้
๖. สรุป รวบรวมข้อมูล และประมลผลที่ได้จำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๗. เสนอสรุปรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. รับทรำบผลกำรดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำไปแก้ปัญหำและปรับปรุงพัฒนำกำร
บริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

๗

๙. ประสำนงำนกำรตรวจรำชกำร และติ ด ตำม ตรวจสอบประเมิ น ผลของคณะกรรมกำรติ ด ตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร คณะติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
ในทุกระดับ รวมทั้งแจ้งหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รั บมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และผู้ปฏิบัติในกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับส่วนรำชกำร และระดับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
๔.แนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่ ว นที่ ๔ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ข้อ ๒๗ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำร ดังนี้
๑. มอบหมำยศึกษำนิเทศก์ หรือข้ำรำชกำรอื่นในสังกัดทำหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. จัดทำแผนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ
๓. ศึก ษำ วิเครำะห์ วิ จั ย ดำเนินกำรนิ เทศ ติด ตำมและประเมิน ผลกำรศึ กษำ กำรบริ ห ำร
กำรศึกษำ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อกำรเตรียมรับกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
๔. รำยงำนผลกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลและนิ เ ทศกำรศึ ก ษำเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำและ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. ประสำนให้หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ เพื่อชี้แจงให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำน
๖. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำย

๘

๕. บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
กลุ่มงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ

งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

๕.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) ดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำร บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ และบริหำรงำน
ทั่วไปของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒) รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำน
งบประมำณ และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
๓) ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔) เผยแพร่ข้อมูลและระบบเครือข่ำย และ Internet
๕) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑) ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ และบริหำรงำนทั่วไป เป็นปัจจุบัน
และมีสภำพพร้อมใช้งำน
๒) เขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

๙

๕.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒) จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๓) เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๔) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเพื่อ
ดำเนินกำรตำมแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๕.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ข้อมูลจำกเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๒) จัดทำสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำต่อ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
๑) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบข้อมูลกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๒) สำนักงำนเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์จำกกำรรำยงำนผลเพื่อวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

๑๐

ตอนที่ ๓
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์/ความคาดหวัง (vision)
จัดกำรศึกษำวิถีใหม่ บนพื้นฐำนควำมหลำกหลำย สู่เป้ำหมำยควำมเป็นหนึ่ง
พันธกิจ
๑. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร วิชำชีพ ทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓. พั ฒ นำผู้ บ ริ ห ำร ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ เ ป็ นมื อ อำชีพ มี ส มรรถนะด้ ำ นภำษำ กำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพระดับนำนำชำติ
๔. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม
๕. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
๖. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าประสงค์ (Goals)
๑. ทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
๒. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพได้มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีทักษะงำน ทักษะอำชีพ
ในศตวรรษที่ ๒๑

๑๑

กลยุทธ์สู่ความสาเร็จ
๑. นิเทศติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยเร่งด่วน สพฐ. สู่วิธีปฏิบัติที่ดี
๒. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี หนึ่งอำชีพ
๓. ใช้กลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนำวิชำกำรเป็นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม
๔. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ได้มำตรฐำนหลักสูตร สู่กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีทักษะงำน ทักษะ
อำชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ตำมศำสตร์พระรำชำ
๕. ใช้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมรู้ (KM:
Knowledge
Management)และกระบวนกำร
(PLC : Professional Learning Community) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
กิจกรรมดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
แบบกัลยำณมิตรโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐำน
๒. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ครูร่วมนิเทศ และเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำครัฐ
เอกชน และชุมชน
3. พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรศึกษำสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑

๑๒

กลยุทธ์ ก.ต.ป.น. สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. ๑

กลยุทธ์ที่ 1 : นิเทศติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
นโยบำยเร่งด่วน สพฐ. สู่วิธีปฏิบัตทิ ี่ดี

กลยุทธ์ที่ 2 : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี หนึ่งอำชีพ

กลยุทธ์ ก.ต.ป.น.
(Strategies)

กลยุทธ์ที่ ๓ : ใช้กลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนำวิชำกำรเป็นฐำนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม

ประสำนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือจำก

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ได้มำตรฐำนหลักสูตร สู่กำร

ภาครัฐและเอกชน

ศตวรรษที่ 21

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ้ เู รี ยนให้ มีทกั ษะงานทักษะอาชีพและทักษะชีวติ ใน

กลยุทธ์ที่ 5 : ใช้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (KM:Knowledg
Management) และกระบวนกำร (PLC : Professional Learning
Community) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๓

กลยุทธ์ที่ 1 : นิเทศติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย
เร่งด่วน สพฐ. สู่วิธีปฏิบัติที่ดี
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
- จัดทำเครื่องมือนิเทศตำมกรอบกำรประเมิน ก.พ.ร. และนโยบำย สพฐ.
– โรงเรียนประเมินตนเองตำมเครือ่ งมือนิเทศฯ
- คณะกรรมกำรนิเทศปฏิบตั ิงำนภำคสนำมเพื่อรับรองผลกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียน
- สรุปรำยงำนผลตำมกลุ่มโรงเรียน

กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี หนึ่งอำชีพ
- จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ ผลงำนดีเด่นของโรงเรียน ๔ ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำร
วิชำกำรกำรบริหำรทั่วไป กำรบริหำรบุคคล และกำรบริหำรงบประมำณ
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรเขียนผลงำนนวัตกรรม และวิธีปฏิบตั ิทดี่ ี
- นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบตั ิที่ดี หนึ่ง
อำชีพ
- สรุปผลกำรดำเนินงำนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี หนึ่งอำชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 : ใช้กลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนำวิชำกำรเป็นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม
- พัฒนำครูแกนนำร่วมนิเทศ ใน และศูนย์พัฒนำวิชำกำร
- จัดทำฐำนข้อมูลครูต้นแบบ ครูดี ครูเก่ง
- รวบรวมผลงำนครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้
- ครูต้นแบบ ครูดี ครูเก่ง เป็นพี่เลี้ยงร่วมนิเทศ

ดาเนินการ
(Activities)

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ได้มำตรฐำนหลักสูตร สู่กำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีทักษะงำนทักษะอำชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
- พัฒนำครูด้ำนกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
- นิเทศกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูท้ ักษะศตวรรษที่ 21
- จัดประกวดผลงำนสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ครูผู้สอน
- จัดประกวดผลงำนนักเรียน จำกกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ ๒๑
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงำนครู/นักเรียน/และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 5 : ใช้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management)
และกระบวนกำร (PLC : Professional Learning Community) ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
- โรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
- ใช้กระบวนกำร KM และกระบวนกำร PLC ในกำรพัฒนำงำน
- ถอดบทเรียนชุมชนนักปฏิบัติ(KM) / ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
- กิจกรรมยกย่องชมเชยและเผยแพร่ผลงำน ผ่ำนเว็บไซต์

๑๔



โรงเรียนในสังกัดมี Best Practice กำรบริหำรวิชำกำร, กำรบริหำรทั่วไป, กำร
บริหำรบุคคลและกำรบริหำรงบประมำณ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมวิธีปฏิบัติ
ที่ดี หนึ่งอำชีพ






ครูปรับพฤติกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ Active Learning



โรงเรียนคุณภำพ ผู้บริหำรคุณภำพ ครูคุณภำพ ศึกษำนิเทศก์คุณภำพ และเขต
พื้นที่กำรศึกษำคุณภำพ

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นตำมค่ำเป้ำหมำยฐำนกำรพัฒนำ
นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรคิด มีทักษะงำน ทักษะอำชีพ และทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภำพควำมสำเร็จสู่
Best Practice

กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด
สพม.๑
กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีการปฏิบัติที่
ดี ๗ ขั้นตอน ๕ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

บทบาทศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๑. วิเคราะห์ฯ O-NET กลุ่มสาระฯ ที่
รับผิดชอบ
๒. กาหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
๓. สร้างเครือข่ายครูแกนนากลุ่มสาระ
๔. พัฒนาระบบประกันกลุ่มสาระฯ
๕. สร้างระบบนิเทศภายในศูนย์ฯ

บทบาทผู้สอน

๑. วิเคราะห์งานตนเอง
๒. กาหนดกรอบพัฒนา

๓. สร้างรูปแบบพัฒนา
๔. ปฏิบัติการตามรูปแบบ
๕. รายงานผลการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๕

 คุณภำพครู, คุณภำพผูบ้ ริหำร
 คุณภำพผูเ้ รียน
 คุณภำพศึกษำนิเทศก์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 วางแผน, ปฏิบัต,ิ สังเกต, สะท้อนผล
บทบาทศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระฯ

บทบาทผู้บริหารโรงเรียน

๑. จัดทาแผนพัฒนากลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์บริบทโรงเรียนด้านการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒. วางแผนการนิเทศ

๒. กาหนดกรอบการพัฒนา

๓. นิเทศโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน

๓. สร้างรูปแบบพัฒนา

๔. ให้ความช่วยเหลือ

๔. นิเทศติดตาม

๕. รายงานการวิจัย

๕. รายงานผลการวิจัย

สพฐ.

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑

๑๖
ก.ต.ป.น.

ที่ปรึกษา

ศึกษานิเทศก์การ
จัดการเรียนรู้
วิชาการผู้อานวยการ
+ ครู

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
จังหวัด

กลุ่มโรงเรียน
๖ กลุ่ม
(นวัตกรรมของเขตฯ)

ส่งเสริมการจัดการ
จัดการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ (๒๘)

๘ กลุ่มสาระ
(๒๑)
๑. สุขศึกษาและพลศึกษา
๒. ภาษาอังกฤษ
๓. ภาษาเยอรมัน
๔. ภาษาจีน
๕. ภาษาเกาหลี
๖. ภาษาอาหรับ
๗. ภาษาญี่ปุ่น
๘. ภาษาฝรั่งเศส
๙. วิทยาศาสตร์
๑๐. เคมี
๑๑. ชีววิทยา
๑๒. ฟิสิกส์
๑๓. ดาราศาสตร์
๑๔. คอมพิวเตอร์
๑๕. คณิตศาสตร์

แนะแนว
(๒)

กิจกรรม (๓)

นโยบาย (๔)

๑. แนะแนว

๑. แนะแนว

๑. แนะแนว

๒. การศึกษาพิเศษ

๒. การศึกษาพิเศษ

๒. การศึกษาพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

.

๑๗

งานภารกิจหลัก
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุม่ งานวัดและประเมินผลการศึกษา

งานภารกิจหลัก

๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ตอนที่ ๔

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเ

๖.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบาย สพฐ.
๗.กลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

สพม.๑
กลุ่มโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาวิชาการ

กลุ่มที่ ๑

กลุ่มที่ ๒

๑๐ โรงเรียน ๘ ศูนย์

๑๔ โรงเรียน ๑๑ ศูนย์

คร

กลุ่มที่ ๓
๑๑ โรงเรียน ๔ ศูนย์

๑. ภาษาเยอรมัน ๕. ฟิสิกส์

๑. ลูกเสือ

๗. ดาราศาสตร์

๑. ภาษาฝรั่งเศส

๒. ภาษาจีน
๖. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์ ๗. ห้องสมุด

๒. ยุวกาชาด

๘. คอมพิวเตอร์

๒. สังคมศึกษา

๔. ชีววิทยา

๘. คหกรรม

๓. ภาษาอังกฤษ ๙. ประวัติศาสตร์

๓. การงานอาชีพ

๔. ภาษาเกาหลี ๑๐. ภาษาไทย

๔. ศิลปศึกษา

กลุ่มที่ ๔

กลุ่มที่ ๕

๑๑ โรงเรียน ๑ ศูนย์

๑๑ โรงเรียน ๒ ศูนย์

๑. เคมี

๑. สุขศึกษาและพลศึกษา
๒. อาเซียน

กลุ๖่มที่ ๖

๑๐ โรงเรียน ๑ ศูนย์
๑. แนะแนว

๑๘

ตอนที่ 4
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นเครือข่ำยในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรกระจำย
อำนำจกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริห ำรจัดกำรและกำร
มีส่ ว นร่ ว มในส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำให้ เ ข้ มแข็ ง และมีป ระสิ ท ธิภ ำพ เป็น ไปตำมตั ว ชี้วั ด และเกณฑ์ ก ำร
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มีขอบข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. ด้ำนวิชำกำร
๒. ด้ำนงบประมำณ
๓. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ตำมบทบำทหน้ำที่และแนวทำงดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเ ทศ
กำรศึกษำ มีหัวหน้ำกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรพร้อมด้ว ย
กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ติ ดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ รับผิดชอบดำเนินกำร ทำ
หน้ำที่ดังนี้
๑. ใช้และพัฒนำระบบขอมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน และสถำนศึกษำ
๒. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำ คุณภำพ
กำรศึกษำ
๓. เสนอแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๔. เสนอรำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๕. จัดทำและเสนอแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๖. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๗. ร่วมกับคณะอนุกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๘. เสนอแนวทำง ขอเสนอแนะ จำกรำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๙. เสนอรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำประจำปี
๑๐. ดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประชุมของคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ

๑๙

๑๑.ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรและหน่ วยงำนอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ จึง
กำหนดตัวบงชี้และเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำยุทธศำสตร์
นโยบำย จุ ด เน้ น ของชำติ ของกระทรวงศึ กษำธิ ก ำร ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้น ฐำน และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนมำใช้ เป็ น แนวทำงในกำรบริห ำรจัดกำรและกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีสัดส่วนควำมสำคัญค่ำน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเ ทศกำรศึ กษำของเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้มีกำรนำยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน และมำตรฐำนกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนมำก ำหนดเป็ น แนวทำงในกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ และกำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
ประเด็นพิจารณา
๑. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำนำยุทธศำสตร์
นโยบำย จุ ด เน้ น ของชำติ ของกระทรวงศึ กษำธิ ก ำร ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้น ฐำน และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำครอบคลุมกำรนำยุทธศำสตร์
นโยบำย จุดเน้น และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสู่กำรปฏิบัติ
๓. รำยงำนสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๔. จำนวนสถำนศึกษำที่มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เอกสารหลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติกำร
๒. เครื่องมือติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

๒๐

๔. ประกำศแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๕. แผนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำประจำปี
๖. สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ (Self-Assessment Report : SAR)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภำพ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วนและ
ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน และมีผลกำรดำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำง อย่ำงน้อย ๑ ด้ำน
๓
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วนและ
ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน
๒
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถ้วน
๑
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถ้วน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนด แนวทำง
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำนำผลกำรวิเครำะห์
วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสัดส่วนควำมสำคัญค่ำน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดและพัฒนำ
แนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำนำผลกำร
วิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเกิดผลเชิงประจักษ์

ประเด็นพิจารณา
๑. รูปแบบ กระบวนกำร ขั้นตอนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ หน่ วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. ผลงำนเชิงประจักษ์ รำยงำนกำรวิจัย หรือ Best Practice ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน สังกัดเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
๔. นำผลกำรวิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน สังกัด
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
เอกสารหลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

๒๑

๒. รูปแบบ /เค้ำโครง/บทควำมทำงวิชำกำร/รำยงำนกำรวิจัย
๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
๔. รำยงำนควำมสำเร็จของงำน / ผลงำนดีเดน / รำงวัล / Best Practice
๕. กำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบตำง ๆ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภำพ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้ วน
และ ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน และมีรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ วิจัยที่นำไปใช้ในกำร
บริหำร และกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง
๓
มีมีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน
และ ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน
๒
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถ้วน
๑
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถ้วน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้ แผนเป็น
เครื่ อ งมื อ ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ และกำรบริ ห ำรจั ด กำร โดยมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องหน่ ว ยงำนและ
สถำนศึกษำ มีสัดส่วนควำมสำคัญค่ำน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ มีกำรใช้ แผนกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ที่สอดคล้ องกับมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
หรือมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรพิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนด รับทรำบผล กำรติดตำม ผลกำรดำเนินงำน ให้
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ กำรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำคุ ณภำพอย่ ำ งตอเนื่ อ ง มี ก ำรบู รณำกำร กับ ทุ กภำคส่ ว นโดยมุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
ประเด็นพิจารณา
๑. แผนกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรศึ ก ษำที่ มี ค วำมสอดคล้ องกั บ มำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหรือมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และสภำพบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. กระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๓. ดำเนินกำรตำมแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศกำรศึกษำ

๒๒

๔. กำรบูรณำกำรแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึ กษำกับทุกภำคส่ วน โดยมุงเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ รับทรำบผลและให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
เอกสารหลักฐาน
๑. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๒. แผนปฏิบัติกำรประจำปีของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
๓. ปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๔. ประกำศ/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนพิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๕. รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ในภำพรวมประจำปี
๖. บันทึกประชุม/รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภำพ
๔
๓
๒
๑

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน
และครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน และมีผลกำรดำเนินงำนที่มีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ ำง
ต่อเนื่อง อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน
และครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน
มีก ำรด ำเนิ น กำรตำมประเด็ น กำรพิ จ ำรณำครบ ๕ ข้ อ มีร่ อ งรอยหลั ก ฐำนปรำกฏไม่
ครบถ้วน
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถ้วน

ตัวบ่งชี้ที่ ๔
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรสร้ ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ และมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและหน่ วยงำนที่เกี่ยวของกับกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสัดส่วนควำมสำคัญค่ำน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรศึ ก ษำของเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ แต่ งตั้ ง
คณะอนุ ก รรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำด้ ำ นตำง ๆ สงเสริ ม ให้ มี ก ำรประสำน

๒๓

กำรดำเนินงำน กับคณะกรรมกำรและหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำย เพื่อ
พัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ
ประเด็นพิจารณา
๑. ข้อมูลสำรสนเทศคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และหน่วยงำนที่เกี่ยวของกับกำรศึกษำ
๒. โครงกำร/กิจกรรมและกำรดำเนินงำนตำมบันทึกขอตกลง (MOU)
๓. กำรได้มำของคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๔. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๕. กิจกรรม/โครงกำรนอกเหนือจำกแผนงำนปกติที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำสูงขึ้น
เอกสารหลักฐาน
๑. ทำเนียบ/ทะเบียนขอมูลสำรสนเทศคณะกรรมกำรและหน่ วยงำนที่เกี่ยวของกับกำรศึกษำ (ไฟล์ข้อมูล/
เอกสำรรูปเล่ม)
๒. เอกสำรบันทึกข้อตกลง (MOU) /รำยงำนผลตำมกิจกรรมและกำรดำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลง
(MOU)
๓. บันทึกประชุมกำรสรรหำ/ประกำศแต่งตั้งกำรได้มำของคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๔. กิจกรรม/โครงกำรนอกเหนือจำกแผนงำนปกติที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำสูงขึ้น
๕. เครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำครอบคลุมตำมภำระงำน ๔ ด้ำน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภำพ
๔
๓
๒
๑

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน
และ ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ ำน และมีแผนงำนโครงกำรที่ส่ งเสริมผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและ สถำนศึกษำอย่ำงน้อย ๑ เรื่อง
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ ๔ ข้อ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏครบถ้วน
และ ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน
มี ก ำรด ำเนิ น กำรตำมประเด็ น กำรพิ จ ำรณำครบ ๔ ข้ อ มีร่ อ งรอยหลั ก ฐำนปรำกฏไม่
ครบถ้วน
มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ มีร่องรอยหลักฐำนปรำกฏไม่ครบถ้วน

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำยุทธศำสตร์
นโยบำย จุ ด เน้ น ของชำติ ของกระทรวงศึ กษำธิ ก ำร ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้น ฐำน และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนมำใช้ เป็ น แนวทำงในกำรบริห ำรจัดกำรและกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีสัดส่วนควำมสำคัญค่ำน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20

๒๔

ประเด็นพิจารณา
1. คณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรศึ ก ษำของเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ น ำ
ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำครอบคลุมกำรนำยุทธศำสตร์
นโยบำย จุดเน้น และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสู่กำรปฏิบัติ
๓. รำยงำนสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๔. จำนวนสถำนศึกษำที่มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ระดับคุณภำพ
๔

คำอธิบำยระดับ
คุณภำพ

วิธีกำรดำเนินงำนผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ
อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรพัฒนำ
มีกำรดำเนินกำร วิธีกำร/กระบวนกำรดำเนินงำน
ตำมประเด็นกำร .......................................................................
พิจำรณำครบ ๔ ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นในกำร
ข้อ มีร่องรอย
รำยงำน เชิงปริมำณ
หลักฐำนปรำกฏ .....................................................................
ครบถ้วนและ
เชิงคุณภำพ
ครอบคลุม ภำระ .....................................................................
งำน ทั้ง ๔ ด้ำน ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข
และมีผลกำร
......................................................................
ดำเนินงำน ที่เป็น ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
แบบอย่ำง อย่ำง ......................................................................
น้อย ๑ ด้ำน

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
แผนปฏิบัติกำรเครื่องมือ
ติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร
ก.ต.ป.น. ประกำศ
แต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ

๒๕

ระดับคุณภำพ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ

๓

มีกำรดำเนินกำรตำม
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ครบ ๔ ข้อ มีร่องรอย
หลักฐำนปรำกฏครบถ้วน และ
ครอบคลุมภำระ งำนทั้ง ๔ ด้ำน

๒

มีกำรดำเนินกำรตำม
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ครบ ๔ ข้อ มีร่องรอย
หลักฐำนปรำกฏ
ไม่ครบถ้วน ประจำปี

๑

มีกำรดำเนินกำรตำม
ประเด็นกำรพิจำรณำ
มีรอ่ งรอยหลักฐำน
ปรำกฏไม่ครบถ้วน

วิธีกำรดำเนินงำนผลกำร
ดำเนินงำน ปัญหำ
อุปสรรค แนวทำงแก้ไข
และข้อเสนอแนะเพื่อกำร
พัฒนำ

เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง

แผนกำรติดตำม ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ
ประจำปี สรุปผลกำร
สังเครำะห์รำยงำน
ประจำปีของสถำนศึกษำ
(Self - Assessment
Report : SAR
หลักฐำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
๑..........................ฯลฯ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนด แนวทำง
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และสงเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำนำผลกำรวิเครำะห์
วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสัดส่วนควำมสำคัญค่ำน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30
ประเด็นพิจารณา
๑. รูปแบบ กระบวนกำร ขั้นตอนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ หน่ วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๒๖

๓. ผลงำนเชิงประจักษ์ รำยงำนกำรวิจัย หรือ Best Practice ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน สังกัดเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
๔. นำผลกำรวิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ในกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน สังกัด
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

๔

มีกำรดำเนินกำรตำม ประเด็นกำร
พิจำรณำ ครบ ๔ ข้อ มีร่องรอย
หลั ก ฐำนปรำกฏ ครบถ้ ว นและ
ครอบคลุม ภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน
และมี ร ำยงำนผลกำรวิ เ ครำะห์
วิจัยที่นำไปใช้ในกำรบริหำรและ
กำรดำเนินงำนของ หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง

มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำร
พิจำรณำ ครบ ๔ ข้อ มีร่องรอย
หลักฐำน ปรำกฏครบถ้วน และ
ครอบคลุมภำระงำนทั้ง ๔ ด้ำน

วิธีการดาเนินงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
วิ ธี ก ำ ร / ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ดำเนินงำน
...........................................
......................................
ผลกำรด ำเนิ น งำนตำม
ประเด็นในกำร
รำยงำน เชิงปริมำณ
...........................................
.......................................
เชิงคุณภำพ
...........................................
......................................
ปั ญ ห ำ อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
แนวทำงแก้ไข
...........................................
......................................
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ก ำ ร
พัฒนำ
...........................................
......................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

แผนปฏิบัติกำร ของ
คณะกรรมกำร
ก.
ต.ป.น.
รูปแบบ/ เค้ำโครง/
บทควำมทำงวิชำกำร/
รำยงำน กำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย
รำยงำน ควำมสำเร็จ
ของงำน หรือ รำงวัล หรือ
ผลงำนดีเดน หรือ Best
Practice กำร
ประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบต่ำง ๆ
หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โปรดระบุ
๑..........................ฯลฯ

๒๗

ระดับ
คุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

๒

มีการดาเนินการตามประเด็น
การพิจารณา ครบ ๔ ข้อ มี
ร่องรอยหลักฐาน ปรากฏไม่
ครบถ้วน

๑

มีการดาเนินการตาม ประเด็น
การพิจารณา มีร่องรอย
หลักฐาน

วิธีการดาเนินงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ปรากฏไม่ครบถ้วน

ตัวบงชี้ที่ ๓
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้ แผนเป็น
เครื่ อ งมื อ ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ และกำรบริ ห ำรจั ด กำร โดยมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องหน่ ว ยงำนและ
สถำนศึกษำ มีสัดส่วนควำมสำคัญค่ำน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30
ประเด็นพิจารณา
๑. แผนกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศกำรศึ ก ษำที่ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ มำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหรือมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และสภำพบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. กระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๓. ดำเนินกำรตำมแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศกำรศึกษำ
๔. กำรบูรณำกำรแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำกับทุกภำคส่ วน โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ รับทรำบผล และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ อย่ำงต่อเนื่อง

ระดับคุณภำพ

คำอธิบำยระดับ

วิธีกำรดำเนินงำนผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ

เอกสำร/หลักฐำน

๒๘

คุณภำพ
๔

มี ก ำรด ำเนิ น กำร
ตำม
ป ร ะ เ ด็ น ก ำ ร
พิจำรณำ
ค ร บ ๕ ข้ อ มี
ร่องรอย
หลักฐำนปรำกฏ
ครบถ้วนและ
ครอบคลุม
ภำระงำนทั้ ง ๔
ด้ำน
แ ล ะ มี ผ ล ก ำ ร
ด ำเนิ น งำน ที่ มี
ก ำ ร พั ฒ น ำ
คุ ณ ภ ำ พ อ ย่ ำ ง
ต่ อ เ นื่ อ ง อ ย่ ำ ง
น้อย ๑ เรื่อง

อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรพัฒนำ
วิธีกำร/กระบวนกำรดำเนินงำน
.......................................................................
ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นในกำร
รำยงำน เชิงปริมำณ
.....................................................................
เชิงคุณภำพ
.....................................................................
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข
......................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
.....................................................................

อ้ำงอิง
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำแผนปฏิบัติ
กำร ประจำปีของ
หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ
ปฏิทินกำร ติดตำม
ตรวจสอบประเมินผล
และ นิเทศกำรศึกษำ
ประกำศแต่งตั้ง
คณะทำงำนพิจำรณำ
แผนกำรติดตำม
ตรวจสอบ
ประเมินผล
และ นิเทกำรศึกษำ
รำยงำนผลกำร
ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
นิเทศ กำรศึกษำใน
ภำพรวม ประจำปี

๒๙

ระดับคุณภาพ

๓

๒

๑

คาอธิบายระดับ วิธีการดาเนินงานผลการดาเนินงาน ปัญหา
คุณภาพ
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
มีกำรดำเนินกำร
ตำม ประเด็นกำร
พิจำรณำ ครบ ๕
ข้อ มีร่องรอย
หลักฐำน ปรำกฏ
ครบถ้วน และ
ครอบคลุมภำระ
งำนทั้ง ๔ ด้ำน
มีกำรดำเนินกำร
ตำมประเด็นกำร
พิจำรณำ
ครบ ๕ ข้อ
มีรอ่ งรอย
หลักฐำน ปรำกฏ
ไม่ครบถ้วน
มีกำรดำเนินกำร
ตำมประเด็นกำร
พิจำรณำ
มีรอ่ งรอย
หลักฐำน
ปรำกฏไม่
ครบถ้วน

เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง

บันทึกกำร ประชุม
หรือรำยงำน กำร
ประชุมที่เกี่ยวข้อง
หลักฐำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
๑..........................
ฯลฯ

๓๐

ตัวบงชี้ที่ ๔
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรสร้ ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ และมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีสัดส่วนควำมสำคัญค่ำน้ำหนักคะแนนร้อยละ 20
ประเด็นพิจารณา
๑. ข้อมูลสำรสนเทศคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และหน่วยงำนที่เกี่ยวของกับกำรศึกษำ
๒. โครงกำร/กิจกรรมและกำรดำเนินงำนตำมบันทึกขอตกลง (MOU)
๓. กำรได้มำของคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๔. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๕. กิจกรรม/โครงกำรนอกเหนือจำกแผนงำนปกติที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำสูงขึ้น
ระดับคุณภำพ

คำอธิบำยระดับ
คุณภำพ

๔

มีกำรดำเนินกำร
ตำม
ประเด็นกำร
พิจำรณำ
ครบ ๕ ข้อ มี
ร่องรอย
หลักฐำน ปรำกฏ
ครบถ้วนและ
ครอบคลุม
ภำระงำนทั้ง ๔
ด้ำน
และมีแผนงำน
โครงกำรที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วย
งำน และ
สถำนศึกษำ
อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง

วิธีกำรดำเนินงำนผลกำรดำเนินงำน
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
วิธีกำร/กระบวนกำรดำเนินงำน
...................................................................
ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นในกำร
รำยงำน เชิงปริมำณ
...................................................................
เชิงคุณภำพ
...................................................................
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข
...................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
................................................................

เอกสำร/หลักฐำน
อ้ำงอิง
ทำเนียบ/ ทะเบียน
ขอมูล สำรสนเทศ
คณะกรรมกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวของ
กับ กำรศึกษำ
(ไฟล์ข้อมูล/เอกสำร
รูปเล่ม) เอกสำรบันทึก
ข้อตกลง (MOU) /
รำยงำนผลตำมกิจกรรม
และกำรดำเนินงำนตำม
บันทึกขอตกลง (MOU)
บันทึกประชุมกำรสรร
หำ/ ประกำศแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล

๓๑

ระดับคุณภาพ

คาอธิบายระดับ
คุณภาพ

๓

มีกำรดำเนินกำรตำม
ประเด็น กำร
พิจำรณำ ครบ ๕ ข้อ
มี ร่องรอย

กำรจัดกำรศึกษำ

หลักฐำนปรำกฏ
ครบถ้วน และ
ครอบคลุม

ปกติที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน และ

ภำระงำน ทั้ง ๔ ด้ำน
๒

มีกำรดำเนินกำรตำม
ประเด็น กำร
พิจำรณำครบ ๕ ข้อ
มีรอ่ งรอย
หลักฐำนปรำกฏไม่
ครบถ้วน

๑

มีกำรดำเนินกำรตำม
ประเด็น กำร
พิจำรณำ มีร่องรอย
หลักฐำน
ปรำกฏไม่ครบถ้วน

วิธีการดาเนินงานผลการดาเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

กิจกรรม/โครงกำร
นอกเหนือจำกแผนงำน

สถำนศึกษำสูงขึ้น
๑. ................................
ฯลฯ
หลักฐำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
๑..........................ฯลฯ

๓๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
กำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ยึดแนวคิดพื้นฐำนกำรตรวจสอบและประเมินผลผ่ำนรำยตัวบ่งชี้กำหนดค่ำน้ำหนักของ
คะแนนตำมควำมสำคัญของแต่ละรำยตัวบงชี้ กำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้คะแนนตัวบ่งชี้ กำรสรุปผลทั้ง
รำยตัวบ่งชี้ในภำพรวมกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ คือ
หลักเกณฑ์
1. กำหนดกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึ ก ษำของเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ จ ำนวน ๔ ตั ว บ่ ง ชี้ โดยยึ ด สั ด ส่ ว นคะแนนตำมควำมส ำคั ญ รำยตั ว บ่ ง ชี้
ประกอบด้วย
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ นำยุทธศำสตร์นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้น พื้น ฐำน และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น พื้นฐำนมำใช้ เป็นแนวทำงในกำรบริห ำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีค่ำสัดส่วนควำมสำคัญ ร้อยละ ๒๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ กำหนดแนวทำง กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด เขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำน ำผลกำรวิ เ ครำะห์ วิ จั ย ไปใช้ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ มี ค่ ำ สั ด ส่ ว น
ควำมสำคัญ ร้อยละ ๓๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ใช้ แผนเป็น เครื่ องมือในกำรบริห ำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมุ่ งเน้นผลสั มฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีค่ำสัดส่วนควำมสำคัญ ร้อยละ ๓๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึ กษำ มีกำรสร้ ำงเครื อข่ ำยควำมร่ ว มมื อ และมีข้ อมูล สำรสนเทศเกี่ย วกับ คณะกรรมกำรและหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีค่ำสัดส่วนควำมสำคัญ ร้อยละ ๒๐
๒. กำรประเมินตัวบ่ งชี้ พิจำรณำจำกประเด็นกำรพิจำรณำ ประกอบด้ วย เกณฑ์กำรประเมินที่มีระดับ
คุณภำพและคำอธิบำยระดับคุณภำพซึ่งแบ่งระดับคุณภำพเป็น ๔ ระดับ เพื่อให้เกิดผลตำมตัวบ่งชี้ โดยเริ่มที่ระดับ
คุณภำพ ๑ มีรำยละเอียดที่ระบุไว้ในคำอธิบำยระดับคุณภำพอยู่ในระดับน้อยที่สุด และมีระดับ คุณภำพเรียงลำดับ
ไปจนถึงระดับคุณภำพ ๔ ที่มีรำยละเอียดที่ระบุไว้ในคำอธิบำยระดับคุณภำพอยู่ในระดับมำกที่สุด ตำมลำดับ
๓. เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ พิจำรณำตัดสินเป็นรำยตัวบ่งชี้และในภำพรวม โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้
คือ
3.๑ เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ ใช้ระดับคุณภำพ ๔ ระดับ และแปลควำมหมำย ดังนี้
ระดับคุณภำพ
๔
๓
๒
๑

แปลคุณภำพ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๓

๓.๒ เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินในภำพรวม ใช้ระดับคุณภำพ ๔ ระดับ และแปลควำมหมำย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
น้อยกว่ำ ๖๐.00

แปลคุณภำพ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

วิธีการคานวณ ดำเนินกำรตำมลำดับขั้นดังนี้ คือ
๑. พิจำรณำให้คะแนนระดับคุณภำพตัวบ่งชี้ของแต่ละตัว (ระดับ ๑-๔ )
๒. หำค่ำคะแนนของแต่ ละตัวบ่งชี้ ด้วยกำรหำคำผลคูณระหว่ ำงระดับคุณภำพกับค่ ำน้ำหนักของตัวบ่งชี้
ดังสูตร
ค่ำคะแนนของตัวบ่งชี้ = ระดับคุณภำพ x น้ำหนักค่ำของตัวบ่งชี้
๓. หำค่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ด้วยกำรนำผลรวมค่ำคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัว หำรด้วย ๔ ดังสูตร
คำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม = ผลรวมคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัว
๔

๓๔

ตัวอย่างการคานวณ
โจทย์ ผลประเมิ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรของคณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังตำรำง
แบบประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ............y..........เขต................y.................
วันที่.............๑๒......................เดือน..............สิงหำคม........................พ.ศ..........๒๕๖๑....................
ตัวบ่งชี/้ ประเด็นการพิจารณา

ค่า
น้าหนัก

ระดับคุณภาพ
๔

๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๑
๒๐.00
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ กำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ นำยุทธศำสตร์
นโยบำย จุดเน้นของชำติ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒
๓๐.00 ๔
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ กำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดแนวทำง
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และส่งเสริมให้
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่
กำรศึกษำนำผลกำรวิเครำะห์ วิจัย ไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ คุณภำพ
กำรศึกษำ

๓

๒

ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้
๑
ค่ำ คะ แ น น
ของตัวบ่งชี้ ๑
= ๒๐ x ๓
= ๖๐

ค่ำ คะ แ น น
ของตัวบ่งชี้ ๒
= ๓๐ x ๔
= ๑๒๐

๓๕

ตัวบ่งชี/้ ประเด็นการพิจารณา

ค่า
น้าหนัก

ระดับคุณภาพ
๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๓
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ กำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ กำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ และ มีข้อมูลสำรสนเทศ
เกี่ยวกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
= ๖๐+๑๒๐+๖๐+๘๐ = ๓๒๐
๔
๔

๓๐.00

๒๐.00

๓

๒

ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้
๑

๒

๔

= ๘๐ * คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ค่ำคะแนน
ของตัวบ่งชี้ 3
= ๓๐ x ๒
= ๖๐

ค่ำ คะ แ น น
ของตัวบ่งชี้ 4
= ๒๐ x ๔
= ๘๐

๓๖

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นำยสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 1
ประธำนกรรมกำร ก.ต.ป.น.
คณะทางาน
1. นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
หัวหน้ำคณะทำงำน
เลขาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
2. นายไชยา กัญญาพันธุ์
คณะทำงำน
3.

นายพิศณุ ศรีพล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

คณะทำงำน

4.

นางเบญญาภา คงรอด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

คณะทำงำน

5.

นายแสงทอง ธาตุเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

คณะทำงำน

6.

นายบัณฑิต แท่นพิทักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำงำน

7.

นายนฤภพ ขันทับไทย

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

คณะทำงำน

8.

นายชิตวร ลีละผลิน

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

คณะทำงำน

9.

นำงขันธ์ธนำ สุทธิกรณ์

ศึกษำนิเทศก์ สพม.กท 1

คณะทำงำน

ผู้เขียนและเรียบเรียง นำงขันธ์ธนำ สุทธิกรณ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.

๓๗

ภาคผนวก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

๓๘

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑

นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

นายไชยา กัญญาพันธุ์

นายพิศณุ ศรีพล

นางเบญญาภา คงรอด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจยั และประเมินผล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

นายแสงทอง ธาตุเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาปฐมวัย

นายบัณฑิต แท่นพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายนฤภพ ขันทับไทย
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

นายชิตวร ลีละผลิน
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

-ร่ำง-

๓๙

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ที่ /๒๕64
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
----------------------------------------ด้วยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
มี มติ ใ นที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕64 วั น ที่ 2 มี น ำคม 2564 มี ม ติ ใ นที่ ป ระชุ ม เห็ น สมควรให้ มี ก ำรแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นกำรรับทรำบข้อมู ลในกำรบริหำรงำน
วิชำกำร เละให้ข้อเสนอแนะ อีกทั้งเป็นกำรให้ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อให้กำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๒๐ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ. ๒๕๔๖ จึ งแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้
1. คณะอนุกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นำยสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยถนอม บุญโต
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กรรมกำร
๑.๓ นำยศรำยุทธ ธิศรีชัย
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กรรมกำร
นำยพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑.๔ นำงช่อฉัตร จันตะเภำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
กรรมกำร
๑.๕ นำงกำญจนำ ขจรฤทธิ์เดช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
๑.๖ นำยอุทัย โทจำปำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร
๑.๗ นำงสำวธนศร อุ่นยืนยง
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
1.8 นำยประทีป หมื่นขำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
1.9 นำงวำรี คหินทพงษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
1.10 นำงวัลภำ เขียวชอุ่ม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
1.11 นำยณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้า ที่ ส่ งเสริ มสนั บสนุ นอำนวยควำมสะดวกให้ กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำให้สำเร็จตำมเป้ำหมำย
๑. คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่ ๑
๑.๑ นำยจิณณภัทร พิฐูลย์วิทิตธำรง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย
๑.๒ นำงวรรณดี นำคสุขปำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
๑.๓ นำยสุพจน์ หล้ำธรรม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทพศิรินทร์
๑.๔ นำยไชยำ กัญญำพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
/1.5 ผู้แทนกรรมกำร...
กรรมกำร

๔๐

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

นำงปริมฤดี แท่นพิทักษ์
นำยรัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
นำยเป็นปลื้ม เชยชม

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรแลผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒.
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
2.8
2.9
2.10

คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่ ๒
นำยณรงค์ คงสมปรำชญ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโยธินบูรณะ
นำงสุภำณี ธรรมำธิคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ
นำยบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย
นำยพิศณุ ศรีพล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล
นำงสำวสุภำวดี คำนำดี
ศึกษำนิเทศก์
นำยปิยนัฐ ธนะบุตร
ศึกษำนิเทศก์
นำยสุชำติ เขียวสอำด
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
3.8
3.9
3.10

คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่ ๓
นำงอมรรัตน์ โพธิตำปะนะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชิโนรสวิทยำลัย
นำยประจวบ อินทรโชติ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทวีธำภิเศก
นำยจงจัด จันทบ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำคม
นำงเบญญำภำ คงรอด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม
นำยสิระกำรย์ ฤทธิ์สำเร็จ
ศึกษำนิเทศก์
นำงณัฐชำนันท์ ฐิติวัชรพงษ์
ศึกษำนิเทศก์

๔.
๔.๑
๔.๒
๔.๓

คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่ ๔
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำนำรี
นำยขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑลรองประธำนกรรมกำร
นำยธนะกุล ช้อนแก้ว
นำยแสงทอง ธำตุเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย
กรรมกำร

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน

/4.4 นำย
๔.๔ นำงสำวชลมำศ วิศรุต

ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๔๑

๔.๕ นำยวัฒนพงศ์ ยองเข
๔.๖ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน
๔.๗ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน

ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน

๕. คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่ ๕
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน
๕.๑ นำยวิธำน พรหมสินธุศักดิ์
๕.๒ นำงมนัสดำกำณฑ์ รักษ์พงศ์สถิตย์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงมดวิทยำ
“สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์”
๕.๓ นำยบัณฑิต แท่นพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๕.๔ นำงสำวกิตติภำ ดำวัลย์
ศึกษำนิเทศก์
๕.๕ นำยก่อกำร ไชยสงครำม
ศึกษำนิเทศก์
๕.๖ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน
๕.๗ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน
5.8 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มที่ 6
นำยขวัญชัย ไกรธรรม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
นำยธีรยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดรำงบัว
นำงขันธ์ธนำ สุทธิกรณ์
ศึกษำนิเทศก์
นำงสำวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
ศึกษำนิเทศก์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกโรงเรียน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน

ให้คณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ ดังนี้
1. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ตำมคู่มือโครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ เชิงบูรณำกำรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัด สำนัก งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
2. น ำข้ อ มู ล สำรสนเทศ และผลกำรศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย มำใช้ ใ นกำรจั ด ท ำแผนกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ
3. จัดทำสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมและตรวจเยี่ยม เสนอต่อ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

