คู่มือการปฏิบัติงาน
นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิก าร พ.ศ. 2546 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาและมั ธยมศึก ษา ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารก าหนดให้มี
สานักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จานวน 42
เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และ
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเป็น
7 กลุ่ม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรั บ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน กลุ่ ม งานนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ นี้
มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจากลุ่มงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจาก
นโยบาย ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นสานักงาน/จุดเน้นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาสุโ ขทั ย เขต 2 ขอขอบคุณ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ที่ จัดท าคู่มื อ ปฏิบัติง านของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ให้กับ ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึก ษา ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้องที่ ทุก ท่ านที่ มีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารเล่ม นี้ ให้สมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
นายมุนินทร มาตมุงคุณ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ภารกิจงานประจาตามกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นสานักงาน/จุดเน้น ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
ภารกิจงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั
มอบหมาย
แนวคิด กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายภารกิจ
กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รูปแบบ/ขั้นตอนการทางานของตนเองตามกรอบภารกิจ (One Stop Service)
การบริการ คู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นสานักงาน/จุดเน้น ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน
คาสั่งอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หน้า
1
1
1
1
1
1
1
2
2
7
11
15
19
19
20
21
22
23

ภารกิจงานประจาตามกลุ่มงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
1. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- การจัดการศึกษา “STEM Education”
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
2. โครงการโรงเรียนสุจริต/เขตสุจริต
3. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4. การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นสานักงาน / จุดเน้น ผอ.เขต
1. คณะอนุกรรมการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)
2. งานนิเทศการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเมืองพระร่วง
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ภารกิจงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
-

-

แนวคิด
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุม่ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขอบข่ายภารกิจ
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 มีขอบข่ายภาคกิจ ดังนี้
1. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา

กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา

บทบาท/อานาจ/หน้าที่
งาน / เรื่อง
ตามประกาศ ศธ.
5 นิเทศติดตามและ
1. งานส่งเสริม และพัฒนา
ประเมินผลการจัด
ระบบการนิเทศและการจัด
การศึกษา
กระบวนการเรียนรู้

ที่

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. รวบรวมจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษา
2. ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2. ศึกษานิเทศก์/กลุม่
3. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
นิเทศฯ
1.1. งานส่งเสริม ระบบ
กระบวนการเรียนรู้
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
การนิเทศและการจัด
4. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน
4. ครูและบุคลากร
กระบวนการเรียนรู้
4.1 การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน
ทางการศึกษา
1.2. งานพัฒนาระบบการ ส่งเสริมเครือข่ายนิเทศ ครูแกนนา ครูภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศ
5. ครูแกนนา/ครูต้นแบบ/
นิเทศและการจัดกระบวนการ ภายนอก การนิเทศอย่างมีส่วนร่วม การระดมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย
ครูภูมิปัญญา
เรียนรู้
4.2 นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดี
6. คณะกรรมการที่
ประจาตาบล Education Hub World Class โรงเรียนวิถีพทุ ธ โรงเรียน เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น.
ขนาดเล็ก โรงเรียนอัจฉริยะภาพ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน
ฯลฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
5. จัดทาสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ประสบผลสาเร็จ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บทบาท/อานาจ/หน้าที่
งาน / เรื่อง
ตามประกาศ ศธ.
5 นิเทศติดตามและ
2. งานส่งเสริมสนับสนุน
ประเมินผลการจัด
เครือข่ายการนิเทศของ
การศึกษา (ต่อ)
เขตพืน้ ที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
2.1 งานส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2 งานส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของสถานศึกษา
2.3 งานส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการ
นิเทศของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ที่

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศใน 1. ผู้บริหารระดับเขต
เขตพื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษา
2. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา 2. ศึกษานิเทศก์/กลุม่
และสถานศึกษา
นิเทศฯ
3. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 3. ผู้บริหารสถานศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
4. ครูและบุคลากร
3.1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางการศึกษา
3.2 จัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหาร
5. ครูแกนนา/ครู
จัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต้นแบบ/ ครูภูมิปญ
ั ญา
3.3 จัดตั้งเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู้
6. คณะกรรมการที่
3.4 จัดตั้งเครือข่ายบุคคล ครูแกนนา ครูต้นแบบ ชมรมครู ชมรม
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น.
ผู้บริหาร ชมรมบุคลากรทางการศึกษา
ฯลฯ
4. จัดทาสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครือ่ งมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายนิเทศ และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ที่ บทบาท/อานาจ/หน้าที่
งาน / เรื่อง
ตามประกาศ ศธ.
5 นิเทศติดตามและ
3. งานนิเทศติดตาม
ประเมินผลการจัด
ตรวจสอบและประเมินผล
การศึกษา (ต่อ)
การบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
3.1 นิเทศ ติดตาม
การบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
3.2. ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการบริหารจัด
1. ผู้บริหารระดับเขต
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
พื้นที่การศึกษา
2. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการนิเทศการ 2. ศึกษานิเทศก์/กลุม่
บริหารจัดการศึกษา
นิเทศฯ
3. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัด
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
4. ครูและบุคลากร
4. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและเผยแพร่ ทางการศึกษา
ผลการดาเนินการ
5. ครูแกนนา/ครู
ต้นแบบ/ ครูภูมิปญ
ั ญา
6. คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น.
ฯลฯ

บทบาท/อานาจ/หน้าที่
งาน / เรื่อง
ตามประกาศ ศธ.
5 นิเทศติดตามและ
4. งานศึกษาค้นคว้า
ประเมินผลการจัด
วิเคราะห์วิจัยการ
การศึกษา (ต่อ)
พัฒนาการนิเทศการ
บริหารและการจัด
การศึกษา
4.1 งานศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาการนิเทศการ
บริหารการศึกษา
4.2 งานศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาการจัด
การศึกษา
4.3 วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการนิเทศระบบ
บริหาร
4.4 วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการจัดการศึกษา

ที่

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศระบบ 1. ผู้บริหารระดับเขต
บริหาร และการจัดการศึกษา
พื้นที่การศึกษา
2. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัด
2. ศึกษานิเทศก์/กลุม่
การศึกษา
นิเทศฯ
2.1 การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
4. ครูและบุคลากร
.2.3 การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบบริหารการ ทางการศึกษา
จัดการศึกษา และเครือข่ายนิเทศ
5. ครูแกนนา/ครู
3. สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการ ต้นแบบ/ ครูภูมิปญ
ั ญา
นิเทศระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
6. คณะกรรมการที่
.3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวข้อง เช่นก.ต.ป.น.
3.2 จัดคลังความรูร้ ูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการจัด
ฯลฯ
การศึกษาที่ดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
นิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นทีก่ ารศึกษา

4. คาจากัดความ
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรม รูปแบบ แนวทาง
เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดาเนินงาน การสร้าง จั ดหาเครื่องมือ นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทีเ่ ป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัด
กิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คาแนะนา ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา สร้างเสริมองค์
ความรู้ให้แก่ผรู้ ับการนิเทศทัง้ ด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรมโครงการต่าง ๆ
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนาไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศและการจัด การเรียนการสอน
2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
4. กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพือ่ ดาเนินการนิเทศการศึกษาและการ
เรียนการสอน
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นาผลการประเมินไปกาหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
วิเคราะห์ภาระงาน/ศึกษาสภาพความต้องการ/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน
กาหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดาเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการเรียนการสอน
ระบบการนิเทศการศึกษา/
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

ระบบการนิเทศการเรียนการสอน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ไม่บรรลุผล

ประเมินผลการนิเทศ

ปรับปรุง/พัฒนา

บรรลุผล
สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ
7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน
2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น ระบบการนิเทศ
ภายใน การสร้างเครือข่าย
3. แบบประเมินผลโครงการ
4. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย

4. หลักการติดตามและประเมินผลโครงการ

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1.

2.

3.

วิเคราะห์ภาระงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/
ศึกษาสภาพความต้องการ

จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้
กาหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดาเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
ระบบการนิเทศ
การศึกษา/การบริหาร

ระบบการนิเทศการเรียนการ
สอน การจัดกระบวนการเรียนรู้

รหัสเอกสาร : ………

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

1.วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาสภาพความต้องการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

ตลอดปี
การศึกษา

ข้อมูลถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

2.จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ฐานข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนิเทศ ฯ
กลุ่มงานเลขา

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ.

กลุ่มงานนิเทศ ฯ
กลุ่มงานเลขา
ก.ต.ป.น.

3.1 กาหนดวิธีการ แนวทางดาเนินการ เครื่องมือ นิเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศและการ
จัดการเรียนรู้
3.2 สร้าง /พัฒนา /แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การ
นิเทศการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้
3.3 ดาเนินการนิเทศตามระบบ

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

กลุ่มงานนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./
ผู้บริหาร

4.1 ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุกระบบ
4.2 นาผลการประเมินและสรุปผลการนิเทศมากาหนดเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข วางแผน
ดาเนินการ ส่งเสริมพัฒนา ต่อไป

สิ้นภาคเรียน / สอดคล้องกับ
สิ้นปีการศึกษา วัตถุประสงค์

กลุ่มนิเทศ ฯ

5. เผยแพร่ระบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ทุกปีการศึกษา สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ความต้องการ

กลุ่มนิเทศ ฯ

ไม่บรรลุ
ปรับปรุง
พัฒนา

ประเมินระบบ
การดาเนินงาน

4.

บรรลุ

5.

สรุปรายงานผล เผยแพร่ระบบการนิเทศฯ
เอกสารอ้างอิง :

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา

คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
ไม่จบภายใน 1 หน้า)

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. การวิจัยและพัฒนา
การตัดสินใจ

ทิศทางหรื อการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้า

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
2. เพื่อเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน

3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเครือข่ายบุคคล ครูแกนนา ครู
ต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเครือข่ายการพัฒนาชุมชน การพัฒนา
คุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

4. คาจากัดความ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทางานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน ทัง้ ระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทัง้ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ โดยคานึงถึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย
3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางการพัฒนา
4. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น
4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ
4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
4.3 เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
4.4 เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
4.5 เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เครือข่าย
โรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
6. นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป

7. สรุปผลการดาเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ
จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา

ดาเนินการพัฒนาเครือข่าย
ไม่บรรลุผล
ประเมินและสรุปผล
การนิเทศ

ปรับปรุง/พัฒนา

บรรลุผล
สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบสารวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักการสร้างเครือข่าย
หลักการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการสร้างเครือข่าย

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม...นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. เพื่อเป็นคู่มือในส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1.
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/
ศึกษาสภาพความต้องการ

2.

จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ

3.
ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา

4.

5.

ดาเนินการพัฒนาเครือข่าย

ประเมินและ
สรุปผลการนิเทศ

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ประสานงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการ
การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2 จัดทาแผนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
โดยใช้ฐานข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการของเครือข่าย
3 ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่าย

มกราคมเมษายน

ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน

กลุ่มงานนิเทศ ฯ

เมษายน

แผนการส่งเสริมฯ

กลุ่มงานนิเทศ ฯ

พฤษภาคม

แนวทางการพัฒนา

กลุ่มงานนิเทศ ฯ

4 ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการ
นิเทศในรูปแบบต่างๆ

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

จานวนเครือข่าย

กลุ่มนิเทศ ฯ

5 ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
มีนาคม –
เมษายน

รายงานผลการพัฒนา
เครือข่าย
รายงานสรุปผล

กลุ่มนิเทศ ฯ

ไม่บรรลุ

บรรลุ
สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาสัมพันธ์

6 สรุปผลการดาเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการ
พัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 . หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการสร้างเครือข่าย 4. หลักการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการสร้างเครือข่าย
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
ไม่จบภายใน ๑หน้า)

รหัสเอกสาร : ………

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กลุ่มนิเทศ ฯ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้า

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุม่ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด

4. คาจากัดความ
การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ
การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนินงาน รวมทั้งปัญหา
อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าอยู่ใน
ระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนา
รูปแบบ/วิธีการทีเ่ หมาะสม
5. นาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดมา
กาหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน
6. สรุปผลการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทสี่ นใจ

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา
ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครือ่ งมือและวิธีการ
นิเทศ
สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์
และตัวชี้วัด
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด

ประเมินผล
การนิเทศ ติด
ตามฯ
บรรลุ

ไม่บรรลุ
วิจัย/
พัฒนา

นาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมากาหนด
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการ
ดาเนินงาน
สรุป/รายงานผล/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสารวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา
7.2 เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
7.3 แบบติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1
8.2
8.3
8.4

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
การจัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รหัสเอกสาร : ………………
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการ
ตลอดปี
ข้อมูลถูกต้องเป็น
กลุ่มงานนิเทศ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
การศึกษา
ปัจจุบัน
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.

จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ เครื่องมือและ
วิธีการนิเทศ

3.
สถานศึกษาประเมินตนเอง ตรวจสอบตามเกณฑ์
ฑ์ะตัวชี้วดั

ไม่บรรลุ

5.
6.

วิจัย/พัฒนา

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ตามเกณฑ์และตัวชี้วดั

4.

ประเมินผลการนิเทศ ติดตาม
บรรลุ
นาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมากาหนด
แนวทางปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน

7.
เอกสารอ้างอิง :

สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศการ
ตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทุกภาคเรียน

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

ทุกภาคเรียน

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์และตัวชี้วัด

ทุกภาคเรียน

สรุปผลการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา/วิจัย พัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม

ทุกภาคเรียน

นาผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดมากาหนดเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน
สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทุกภาคเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ.
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ.

กลุ่มงานนิเทศ ฯ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ.
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ.
กระบวนการที่เป็น
มาตรฐาน
ผลการประเมิน

กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร

ปลายปี
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร
กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น./ผู้บริหาร
กลุ่มนิเทศ ฯ
ก.ต.ป.น.

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
4. การจัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
ไม่จบภายใน 1 หน้า)

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้า

รูปแบบ / ขั้นตอนการทางานของตนเองตามกรอบภารกิจ (One Stop Service)

ชื่องาน
การบริการคู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รูปแบบ / ขั้นตอนการทางาน (One Stop Service)

กรอกคาขอ

๑ นาที

ตรวจสอบคาขอ

๑ นาที

จัดบริการคู่มือแก่ผู้รับบริการ

๒ นาที

ประเมินความพึงพอใจ

๑ นาที
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