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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อ นางสิรธญา แก้วเนย
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
2. ประสานจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
3. ทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
4. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ
5. งานมหกรรมศิปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
6. งานศูนย์นิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)
7. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนวังเจ้าราม และโรงเรียนในสังกัด
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังเจ้า
ราม
9. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ใน
กลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเกี่ยวกับงานวิช าการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
1) งานนิ เทศการศึกษา โดยส่ งเสริมให้ สถานศึกษาบริหารหลักสู ตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ มีร ะบบการประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาชาติ พัฒ นาการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
2) การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
3) การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทาง การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานทางวิชาการ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาทั้งด้าน
การบริหารจัดการ ด้านบุคลากรและด้านผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการดาเนินงานและปัญหาของเขต
พื้นที่การศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการนิเทศการศึกษาเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
เน้นกระบวนการปฏิ บัติร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
วิสัยทัศน์ (การนิเทศการศึกษา)
ศึกษานิเทศก์และคณะผู้นิเทศสามารถนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศและรูปแบบ
การนิ เ ทศแบบร่ ว มคิ ด พาท า พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู้ ใ น
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรีย นให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณลั กษณะตามมาตรฐาน
การศึกษา ในปีการศึกษา 2562
พันธกิจ
1. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียนด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลาย
และเป็นระบบ
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3. นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการนิเทศเต็มพื้นที่เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. นิเทศ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดาเนินงานตามจุดเน้นและ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
มาตรการ/กิจกรรม
1. วางแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การตั้งวัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้าการ
กาหนดตารางงาน การค้นหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน
2. การพัฒนาระบบและจัดองค์กร (Organizing) ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน
การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน
การประสานงาน การกระจายอานาจตามหน้าที่ โครงสร้างขององค์การ และการพัฒนานโยบาย
ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาบุค ลากรเพื่ อ การนิเ ทศการศึ ก ษา และการนิเ ทศภายในอย่ า ง
กัลยาณมิตรนิเทศ
มาตรการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรแกนนาการนิเทศ (Leading) ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล
การเร้าจูงใจให้มีกาลังใจคิดริเริ่มอะไรใหม่ ๆ การสาธิต การจูงใจ และให้คาแนะนา การสื่อสาร
การกระตุ้น ส่งเสริมกาลังใจ การแนะนานวัตกรรมใหม่ ๆ และให้ความสะดวกในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนิเทศการศึกษา และการใช้ผลการนิเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน
มาตรการ/กิจกรรม
1. การควบคุมการใช้ผลการนิเทศ (Controlling) ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล
การกาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
2. การใช้ผลการนิเทศและผลการประเมินเพื่อการพัฒนา (Appraising) ได้แก่ การตัดสิน
การปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สาคัญ คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติ
ว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด และวัดผลด้วยการประเมินอย่างมีแบบแผน มีความที่ยงตรง ด้วย
กระบวนการวิจัย
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ระดับคุณภาพของแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนตามจุดเน้น และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด
3. ร้อยละของผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถนาผลการ
นิเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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2. ขอบข่ายการนิเทศ
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 นิเทศ ติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2.4 วัดผลและประเมินผลการศึกษา
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6 จุดเน้น / นโยบาย / กิจกรรม / งาน / โครงการต่าง ๆ
3. เป้าหมายการนิเทศ
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นิเทศ ติดตามการจัดทาแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอาเภอทั้ง 11 เครือข่าย จานวน 2 ครั้ง / ปี
3.1.2 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามจุดเน้น และนโยบายของสถานศึกษา
อย่างน้อย จานวน 2 ครั้ง / ปี
3.1.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการและ
สภาพปัญหา อย่างน้อย จานวน 2 ครั้ง / ปี
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษามีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100
3.2.2 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนตามจุดเน้น และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100
3.2.3 ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถนาผลการ
นิเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ร้อยละ 100
4. กระบวนการนิเทศ
4.1 วางแผนการนิเทศ
4.1.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทา แนวทางการนิเทศ คู่มือ เครื่องมือการนิเทศ
4.1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะผู้นิเทศการศึกษา
4.2 ดา เนินการนิเทศ
4.2.1 นิเทศระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.2.2 นิเทศระดับสถานศึกษา
4.2.3 นิเทศตามจุดเน้น / นโยบาย / กิจกรรม / งาน / โครงการต่าง ๆ
4.3 ประเมินผลการนิเทศ/ สรุปและจัดทา เป็นสารสนเทศ
4.4 การพัฒนาและเผยแพร่ผลการนิเทศและพัฒนารูปแบบในการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
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5. งบประมาณ
งบประมาณจากงาน / โครงการต่าง ๆ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กระบวนการนิเทศการศึกษา
6.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
6.2 การวางแผน
6.3 การสร้างสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ
6.4 การปฏิบัติการนิเทศ
6.5 การประเมินผล สรุปและรายงานผล
7. กิจกรรมนิเทศ
กิจกรรม และเทคนิควิธีการนิเทศคณะผู้นิเทศได้ผสมผสานแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยคานึง
ถึงความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเป็นสาคัญ และเป็นไปตามหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ดังนี้
7.1 ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ
ทั้ง 24 เครือข่าย การศึกษาที่รับผิดชอบ
- แจ้งนโยบาย / การดาเนินงานตามจุดเน้น / กลยุทธ์ของ สพฐ. และ สพป.
พิษณุโลก เขต 3
7.2 ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน
- การเยี่ยมชั้นเรียน
7.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงทุกฉบับ / การจัดทาข้อมูลครูรายบุคคล
- การเชิญประชุม
- การให้คาปรึกษาแนะนา
- การนิเทศแบบพาทา
7.4 นิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- เชิญวิทยากรให้ความรู้
- การให้คาปรึกษาแนะนา
7.5 นิเทศการวัดและประเมินผล
- การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
- การจัดแหล่งและบริการทางวิชาการ
- การประชุมทางวิชาการ
- การให้คาปรึกษา
7.6 นิเทศการดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา / การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ / ฯลฯ
- การประชุมสัมมนา
- การให้คาปรึกษาแนะนา
7.7 นิเทศการดาเนินงานตามจุดเน้น / นโยบาย / โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ (นิเทศ
ตามปฏิทินแต่ละโครงการ)
- การประชุม
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การไปศึกษาดูงานตามหน่วยงาน และการดูนิทรรศการ
การจัดแหล่งและบริการทางวิชาการ
การให้คาปรึกษาแนะนา
การสัมมนาเสนอผลงาน
การจัดประกวด หรือ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. ชื่องาน (กระบวนการ)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็ น กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้ การบริห าร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และ พันธกิจของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 1 สรุปผลการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรงเรียน
4. คาจากัดความ
การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึง
การสรุปผลการนิเทศการศึกษาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ
การนิเ ทศการจั ด การศึก ษา หมายถึ ง การติดตาม ตรวจสอบความก้า วหน้ าในการ
ดาเนินงานรวมทั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
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4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดวิจัย
และพัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
5. ดาเนินการ พิจารณา กาหนดปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 11 เครือข่าย
6. สรุป อภิปรายผลจากการดาเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางาน
ต่อไป
7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ

ประชุมประธานเครือข่ายทั้ง 11 เครือข่าย และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด

นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ
ดาเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติเพื่อดาเนินการนิเทศตามโครงการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

บรรลุ
สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มากาหนดเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน

รายงานผลให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ทราบ / เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิจัย/พัฒนา
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7. เครื่องมือที่ใช้
7.1 คู่มือการนิเทศ ติดตาม คุณภาพการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
7.2 เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7.3 แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.3 หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา
8.4 การจัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา

