คูมือปฏิบัติงาน
ของ
นางสาวกิตติกานต ประเที่ยง
ศึกษานิเทศกชํานาญการ

กลุมนิเทศ ติดตามละประเมินผลการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

2. นางสาวกิตติกานต ประเที่ยง ศึกษานิเทศกชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐาน
วิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา มี
หนาที่ความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห* วิจัย และพัฒนางานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนใหมี
คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนประสานงานกับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหนวยงานอื่น เพื่อ
พัฒนางานในความรับผิดชอบไปสูความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค*ดวยความมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบ
งานอื่น ๆ ดังนี้
1) กํากับ และเรงรัดงานของกลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ใหเป<นไปดวยความเรียบรอยทันเวลา
2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมอื่น ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 เพื่อใหการปฏิบัติงาน ของกลุมงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย
3) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษาเมื่อสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นป?งบประมาณ และนําเสนอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
4) งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและจัดกระบวนการการเรียนรูดังนี้
(1) วิเคราะห*ภาระงาน ศึกษาสภาพปBญหาและความตองการรับการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู
(2) จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
(3) กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สรางแสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรมรูปแบบตาง ๆ
เพื่อดําเนินการนิเทศการศึกษา
(4) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางพัฒนาระบบนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรูในคราวตอไป
(5) สรุป รายงานและเผยแพรประชาสัมพันธ*ตอสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5) งานสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและชุมชน
6) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) รวบรวม จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ตามสภาพปBญหา ความตองการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
(2) จั ด ทํ า เกณฑ* ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็จ เครื่ องมื อ และวิ ธี การนิ เ ทศ การตรวจสอบการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ* /ตัวชี้วัดการจัดการของสถานศึกษา
(4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ* /ตัวชี้วัด
(5) ดําเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ
(6) สรุป รายงานและเผยแพรผลการนิเทศ ตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 เป< น หั ว หนากลุ มสาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร* ซึ่ ง มี ภ าระงานในการนิ เ ทศ ติ ด ตาม สงเสริ ม
และพัฒนากลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร* และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
2) พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ก าร สื่ อ และเครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นรู วิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร* และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
3) วิเคราะห* วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูและการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร*
และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4) ใหการสนับสนุนสงเสริมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาวิทศาสตร* และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ เพื่อขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
2.3 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความรวมมือในการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุก
โรงเรี ยนและนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลเป< นกรณี พิ เศษ ในสหวิ ทยาเขตพระนครคี รี
และสหวิทยาเขตรามราชนิเวชน* จํานวน 10 โรงเรียน
2.4 รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการ พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
2) โครงการสะเต็มศึกษา ( STEM Education )
3) โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร* และภาษาตางประทศ
5) โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร*คณิตศาสตร* เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
2.5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นป?งบประมาณ พรอมนําเสนอ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่กํากับดูแลและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ไดรับมอบหมาย
*****************************************************

กลุม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู,

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
2. วัตถุประสงค3
1. เพื่อเป"นแนวทางในสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรูของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป"นแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใชในการสงเสริมและ
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
การสงเสริมและพั ฒนาระบบการนิเ ทศ และการจั ดกระบวนการเรี ยนรู, หมายถึ ง การจั ด
กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมความรู ความเขาใจ รูปแบบแนวทางในการดําเนินงาน การ
สราง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ใหแกผูบริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนที่เป"นการสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการใหคําแนะนํา ชี้แนะ สงเสริม อบรม พัฒนา
สรางเสริมองค4ความรูใหแกผูรับการนิเทศทั้งดานการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการ
พัฒนากิจกรรมโครงการตางๆ
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผูสอนจัดให
ผูเรียน ไดฝ9กปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผูเรียน สรางความรู ความเขาใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความรู ทักษะ สามารถ
นําไปปฏิบัติหรือใชประโยชน4ได

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห4ภาระงาน จัดระบบขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู
2. ศึ ก ษาสภาพป; ญ หาและความตองการรั บ การนิ เ ทศและการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ของ
สถานศึกษา
3. จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
4. กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สราง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในคราวตอไป
6. สรุป รายงาน เผยแพรประชาสัมพันธ4ตอหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห4ภาระงาน/จัดระบบขอมูลสารสนเทศ

ศึกษาสภาพป;ญหา ความตองการของผูรับการนิเทศ
จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนรู
กําหนดวิธีการ/สรางเครื่องมือ/ดําเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู
ระบบการนิเทศการศึกษา/ ระบบการนิเทศ การจัดกระบวน
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

การเรียนรู การจัดการเรียนการสอน
ไมบรรลุผล

ประเมินผลการนิเทศ

ปรับปรุง/พัฒนา

บรรลุผล
สรุป รายงาน เผยแพร ประชาสัมพันธ4 ระบบการนิเทศฯ

กลุม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

:

หนวยงานที่เกี่ยวข,องและชุมชน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
สงเสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ขายการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ กษา หนวยงานที่
เกี่ยวของและชุมชน
2. วัตถุประสงค3
1. เพื่ อเป" น แนวทางในการสงเสริ มสนั บ สนุ น เครื อขายการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
สถานศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกันของเครือขายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปCาหมาย
ตามนโยบาย
3. ขอบเขตของงาน
เป"นแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน ที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดเครือขาย
บุคคล ครู แกนนํา ครูต นแบบ เครื อขายการพัฒ นาคุณภาพตามระดับ การศึ กษา เชน กลุ มเครื อขายสงเสริ ม
ประสิ ทธิ ภ าพระดั บ ปฐมวั ย ประถมศึ กษา มั ธ ยมศึ กษา เครื อขายโรงเรี ย นคู พั ฒ นา โรงเรี ย นพี่ โ รงเรี ย นนอง
เครือขายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาเครือขายหองเรียนให
เป"นแหลงเรียนรู
4. คําจํากัดความ
สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวข,องและชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ตองอาศัยการทํางานรวมกันเป"นเครือขายของบุคคลและ
หนวยงาน ทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค4เพื่อรวมมือกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ศึกษาความตองการการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศ
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน
2. จัดทําแผนสรางความรูความเขาใจเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศทุกระดับ
โดยคํานึงถึงสภาพป;ญหาและความตองการของแตละเครือขาย
3. ประชุ ม/สั ม มนาเครื อขายการนิ เ ทศทุ ก ระดั บ เพื่ อ สรางความเขาใจและกํ า หนดแนว
ทางการพัฒนา

4. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน
4.1 จัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนํา ครูตนแบบ ครูแหงชาติ ฯลฯ
4.2 จัดเครือขายในรูปชุมนุม เชน ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร4 ฯลฯ
4.3 เครื อ ขายในรู ป ของระดั บ การศึ กษา เชน เครื อขายสงเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระดั บ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือขายการนิเทศ
6. นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนตอไป
7. สรุปผลการดําเนินงานเครือขายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาตอหนวยงานตน
สังกัด/สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรประชาสัมพันธ4
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน

จัดระบบขอมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความตองการ

จัดทําแผนสรางความรูความเขาใจเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศทุกระดับ

ประชุม/สัมมนาเครือขายการนิเทศทุกระดับเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา

ดําเนินการพัฒนาเครือขาย
ไมบรรลุผล
ประเมินและสรุปผลการนิเทศ
บรรลุผล
กําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขายการนิเทศ

ปรับปรุง/พัฒนา

สรุ ป รายงานผลตอหนวยงานตนสั ง กั ด /สถานศึ กษา/หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประชาสัมพันธ4

กลุม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค3
1. เพื่อเป"นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป"นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา
คนควา วิเคราะห4 วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
4. คําจํากัดความ
การนิ เ ทศการจัด การศึ ก ษา หมายถึ ง การชวยเหลื อ แนะนํ า สงเสริ มสนั บ สนุ น รวมถึ ง
การศึกษาคนควา วิเคราะห4 วิจัย และพัฒนาเพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคสวนมีความพึงพอใจ
การติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษา หมายถึ ง การติ ด ตาม ตรวจสอบความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งป;ญหาอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแกไข โดยยึดการมี
สวนรวมจากทุกฝFาย
การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีคาผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาอยูในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปCาหมายและวัตถุประสงค4ที่กําหนดไว
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวม จั ดระบบขอมูล สารสนเทศ ตามสภาพป; ญหา ความตองการเกี่ย วกั บการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. จั ด ทํ า เกณฑ4 ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ เครื่ องมื อ และวิ ธี การนิ เ ทศ การตรวจสอบการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ4และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ4และตัวชี้วัด
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
5. ดําเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
รูปแบบการดําเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป"นเลิศ
6. สรุป อภิปรายผลจากการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห4จุดเดน จุดควรพัฒนา เพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนางานตอไป
7. เผยแพรผลการนิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ กษาของสถานศึ กษาตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผูที่สนใจ
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ตามสภาพป;ญหา ความตองการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทําเกณฑ4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ4และตัวชี้วัด

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ4และตัวชี้วัด
ไมบรรลุ
ดําเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ

บรรลุ
สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเดน จุดพัฒนา มากําหนดเป"น
แนวทางในการปรับปรุงแกไข และวางแผนการดําเนินงาน

วิจัย/พัฒนา

รายงานผล/เผยแพรประชาสัมพันธ4

