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นางพณิตา  กอนจันดา  
ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้นผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในเบื้องต้น  และใช้เป็น
เครื่องมือในการท างาน ตลอดจนน าไปใช้ในงานนิเทศของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนางานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

ทั้งนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

 

 

พณิตา  กอนจันดา 
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
ภารงานประจ าตามกลุ่มงาน 1 
แนวคิด กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2 
หน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 5 
แนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล 6 
  -งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 6 
  -งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา  
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
  -งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ของสถานศึกษา 
  -งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  -ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  
   ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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10 
12 

 
14 

  -การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กระจายอ านาจ) 
  -งานพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ นิเทศการศึกษา 
  -ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วจิัย การพัฒนา การนิเทศ การศึกษา ระบบบริหารและ 
   การจัดการศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัด และงานที่เกี่ยวข้อง 

14 
14 

 
15 

  -นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา 
   กลุ่มคุณภาพอ าเภอบางบ่อ 1 และ 2 
  -สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลอืรับผิดชอบงานอ่ืนในกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผล   
   ระบบบริหาร  และการจัดการศึกษา 
  -งานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  -งานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  -โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กรอบการด าเนินงาน 
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15 
16 
16 
16 
17 
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ภารกิจงานประจ าตามกลุ่มงาน 
ตามมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

1. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน  
    ที่เก่ียวข้องและชุมชน  
3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

ภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
 
1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
 

และภารกิจงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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แนวคิด 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
การนิเทศการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาให้ประสบกับความส าเร็จ  

และได้ผลดีจะต้องมาจากความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พฤติกรรม
การนิเทศ การศึกษาในปัจจุบันจึงนิยมวิธีการนิเทศการศึกษาเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะมากกว่าเป็นรายบุคคล  
ประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของกลุ่ม โดยมีพฤติกรรมการนิเทศ การศึกษา 
ที่น าเอาความคิด ทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการนิเทศการศึกษาแบบความร่วมมือ 
  งานนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้  
ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดทางการเรียนของนักเรียนมีจุดมุ่งหมายส าคัญ  ในการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้าง 
การประสานสัมพันธ์และสร้างขวัญและก าลังใจแก้ผู้ปฏิบัติงานการที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จ
นั้นจ าเป็นต้องมีหลักในการด าเนินงานเพราะการด าเนินงานที่ประกอบด้วยหลักการ เหตุผล มีเกณฑ์ข้อเท็จจริง
พ้ืนฐานหรือความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับ สามารถที่จะน าไปสู่การตัดสินใจก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้งานนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หลักการนิเทศการศึกษาจึงเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้บริหารการศึกษา  ผู้ท าหน้าที่
นิเทศการศึกษาปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
 
1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวน 

การเรียนรู้  
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  

๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเช่นส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตรนิเทศภายในส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบครูแกนน าผู้ปกครอง 
ชุมชนและภูมิปัญญาส่งเสริมการนิเทศภายนอกรวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  

๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐานเช่นโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โครงการ 
เครือข่ายร่วมพัฒนา เป็นต้น  

๕. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
          สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    และชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา  
๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  

ที่หลากหลาย  
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
๓.๒ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  

๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ของสถานศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของสถานศึกษา  
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

ให้ได้มาตรฐาน  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

4. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
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ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร 
และการจัดการศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด

การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



8 
 

หน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

นางพณิตา  กอนจันดา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
มีหน้าที ่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

************************************ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
คนที่ 2 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒. ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  
ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

๓. การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กระจายอ านาจ)  
๔. งานพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ นิเทศการศึกษา  
๕. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา การนิเทศ การศึกษา ระบบบริหาร  

และการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด และงานที่เกี่ยวข้อง  
๖. นิเทศการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
7. นิเทศ ติดตามผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา 

ในกลุ่มอ าเภอบางบ่อ 1 และ 2 
8. สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือรับผิดชอบงานอ่ืนในกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผล 

ระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
9. งานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๑0. งานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา  
๑1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑2. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๑3. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและชุมชน  
14. งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของสถานศึกษา 
15. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
16. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบ  
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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แนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคลของนางพณิตา  กอนจันดา 
....................................................................... 

๑) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ  

และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  

๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ  
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลัง 
จากทุกฝ่าย  

๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
โครงการเครือข่ายร่วมพัฒนา เป็นต้น  

๕. จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Flow Chart การปฏิบัติงานงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ไม่บรรลุผล 

        

 

                  บรรลุผล                                                                     

 

 

 

 

วิเคราะห์ภาระงาน/จัดระบบข้อมูล 

ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศ 

  จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ก าหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ด าเนินการนิเทศ 

ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

การบริหารจดัการศกึษา                              

 

 

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ 

ประเมินผลการนิเทศ 

ระบบการนิเทศการศึกษา/ 
การนิเทศการบริหารจัด

การศึกษา 

ระบบการนิเทศ การจัด
กระบวนการ การเรียนรู ้ 
การจัดการเรียนการสอน 
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๒) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    และชุมชน  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  

ที่หลากหลาย  
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
๓.๒ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  

๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงานงานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ 
       ของเขตพื้นที่การศกึษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        ไม่บรรลุผล 

 

                บรรลุผล 

 

 

 

 

 

 

 

  

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ 

จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
การนิเทศทุกระดับ 

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับเพื่อก าหนดแนวทาง 
การพัฒนา 

ด าเนินการพัฒนาเครือข่าย 

ประเมินผลการนิเทศ 

ก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ของสถานศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

ให้ได้มาตรฐาน 
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Flow Chart การปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ไม่บรรลุผล 

 

 

 บรรลุผล 

 

 

 

 

 

 

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา  
ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

ด าเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

สรุปผล อภิปราย หาจุดเด่น จุดพัฒนา มาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
และวางแผนการด าเนินงาน 

รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

วิจัย/พัฒนา 
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๔) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒.๒ การนเิทศ ติดตาม ประเมินผล  
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ  
การบริหารและการจัดการศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหาร  

และ การจัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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Flow Chart การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         ไม่มีคุณภาพ 

 

 

  

 มีคุณภาพ 

  

 

 

ศึกษาสภาพ การใช ้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู ้

วิเคราะห ์ตรวจสอบ ผลการใช ้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการความรู ้

ประเมินระบบการการจัดการ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

แก้ไข/ปรับปรุง 
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๕) ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรดั ตรวจสอบและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  
   ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับงาน  
๒. ด าเนินการ  

๒.๑  ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบการศึกษา  
๒.๒  ให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงาน  
๒.๓  สนับสนุน ส่งเสริม และการพัฒนาการนิเทศ  

๓. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการวิเคราะห์ การพัฒนาระบบการบริหาร และ การจัดการศึกษา 

และการนิเทศการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

๖) การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กระจายอ านาจ)  

๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
๒. ด าเนินการ  

๒.๑ วางแผนการด าเนินงาน การจัดท าโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
๒.๓ ประเมินผลการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุน  

๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ครูเป็นฐาน และนักเรียนเป็น ส่งผลต่อ

คุณภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้น  

๗) งานพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ นิเทศการศึกษา  
๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
๒. ด าเนินการ  

๒.๑ วางแผนการด าเนินงาน การจัดทาโครงการ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  

-ประชุมคณะกรรมการ  
-สร้างเครื่องมือ  
-ด าเนินการนิเทศการศึกษา 

2.3 ประเมินผลการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุน 
๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
มีนวัตกรรมทางการนิเทศการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายทางการศึกษา  

๘) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา การนิเทศ การศึกษา ระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
    ของสถานศึกษาในสังกัด และงานที่เกี่ยวข้อง  

๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
๒. ด าเนินการ  

๒.๑ วางแผนการด าเนินงาน การจัดท าโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
      - ประชุมคณะกรรมการ  
      - สร้างเครื่องมือ  
      - ด าเนินการนิเทศและวิจัยทางการศึกษา  
๒.๓ ประเมินผลการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุน  

๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน  

9) นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มคุณภาพ 
    อ าเภอบางบ่อ 1 และ 2  

๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
๒. ด าเนินการ  

๒.๑ วางแผนการด าเนินงาน การจัดท าโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
      - ประชุมคณะกรรมการ ทั้ง ๔ กลุ่มเครือข่าย  
      - สร้างเครื่องมือ  
      - ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาและนิเทศการศึกษา  
๒.๓ ประเมินผลการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุน  

           ๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

๑0) สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือรับผิดชอบงานอ่ืนในกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร      
      และการจัดการศึกษา  

๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
๒. ด าเนินการ  

๒.๑ วางแผนการด าเนินงาน การจัดทาโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
     - สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ  
     - ด าเนินการนิเทศการศึกษาร่วมกัน  
๒.๓ ประเมินผลการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุน  

๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ  
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๑1) งานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
๒. ด าเนินการ  

๒.๑ วางแผนการด าเนินงาน การจัดท าโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
     - ประชุมคณะกรรมการ  

                          - สร้างเครื่องมือ 
                          - ด าเนินการนิเทศการศึกษา  

๒.๓ ประเมินผลการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุน  
๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

๑2) งานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา  
๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
๒. ด าเนินการ  

๒.๑ วางแผนการด าเนินงาน การจัดทาโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๒ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
     - ประชุมคณะกรรมการ  
     - สร้างเครื่องมือ  
     - ปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและนิเทศการศึกษา  
๒.๓ ประเมินผลการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลสนับสนุน  

๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  
 
13) โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา สภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
๒. จัดทาแผน/ โครงการ/ กิจกรรมการด าเนินงาน  
๓. ด าเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม  

๓.๑ ประชุมกรรมการ  
๓.๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน  
๓.๓ นิเทศติดตามการจัดการศึกษา  
๓.๔ ประเมินผล รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  

๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
๑. สถานศึกษาได้รับการนิเทศการจัดการศึกษา  

          ๒. ผู้บริหาร  
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กรอบการด าเนินงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

โครงการนิเทศนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านสภาพแวดล้อม 1. เป็นแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารการศกึษา 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 

2. เป็นแนวทางส าหรับ
ศึกษานิเทศก์ในการ
พัฒนาการนิเทศเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด 

3.เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานโครงการ
นิเทศเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนใน
สังกัด 

กระบวนการนิเทศและพัฒนา 
- จัดท าคู่มือ/เครื่องมือ/เกณฑ์การประเมินโรงเรียนตามโครงการ 
- น าเสนอ ผ่านความเห็นชอบของ ก.ต.ป.น. และประกาศใช้คู่มือ 
- โรงเรียนท าการประเมินตนเองและด าเนินการพัฒนาตนเองตามนโยบาย 
ของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (............ - ..............)                            
- ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ครั้งท่ี 1 (.............................)  
  ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง 
- ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศและปรับปรุง/พัฒนา ตามข้อเสนอแนะ 
-ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ครั้งท่ี 2 (..................................) 
 เติมเต็มการบริหารงานของสถานศึกษาให้ขับเคลื่อนสูคุ่ณภาพตามเป้าหมาย 
- จัดท ารายงานสรุปผลการนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
- ทุกโรงเรียนพร้อมรับการนเิทศ ติดตาม ตามก าหนด 

กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

- วางแผนการนเิทศ ติดตามและประเมินผล 

- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโรงเรยีนทุกแห่งตามก าหนด 

- ช่ืนชม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงานของโรงเรยีนที่เปน็แบบอย่างได้ 
 แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มคีวามตระหนัก 
เกี่ยวกับการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การศึกษาไทย 4.0 

2. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดไดร้ับการนิเทศ ตดิตามและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดพฒันาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นท่ีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 


