คู่มือการปฏิบัติงาน
ของ

นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ก

คานา
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านของ นางนิ ต ยา เจริ ญ เฉลิ ม ศั ก ดิ์ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ กลุ่ ม งานนิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลระบบบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจได้ทราบ
โดยมีรายละเอียดภาระงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามคาสั่งภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
หวังเป็นอย่ างยิ่งว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้บ ริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้สนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง

นิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ภารกิจงาน
กรอบภารกิจกลุ่มงาน ขั้นตอนและแนวปฏิบัติงาน

ก
ข
1
2
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กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
ภารกิจงาน
1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. งานส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น เครื อ ข่ ายการนิเ ทศของเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา สถานศึก ษา หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ (คศ.3)
ปฏิ บั ติห น้ า ที่ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ นผลระบบบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษา มีห น้ า ที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลาดับที่ 2 ใน
กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2. ควบคุม กากับ ดูแล และให้คาปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ มงานให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบของทางราชการ
3. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. งานส่ งเสริม สนั บสนุน เครื อข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
5. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
6. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา
7. จัดทาแผนปฏิบั ติการนิ เทศ ประเมินผล และรายงานผลการนิเทศของกลุ่ มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10. โครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ / ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
11. งานนิเทศ กากับ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12. งานส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีศรีตาบล
13. งานส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบล (โรงเรียนในฝัน)
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14. งานส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
15. งานส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ
16. งานโครงการห้องสมุดและงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
17. นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
18. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามคาสั่ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรอบภารกิจ
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มงานนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. รวบรวม จั ด ท าระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการนิ เ ทศ และการจั ด
กระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน ดังนี้
4.1 การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตรนิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้น แบบ ครูแกนนา ผู้ปกครอง
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
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4.2 การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
5. จั ด ท าสรุ ป รายงานผล และเผยแพร่ เ ทคนิ ค การนิ เ ทศ และการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

ภาพประกอบ : งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
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2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. ดาเนิ น การและร่ ว มมือ กับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องพัฒ นาเครื อข่ ายการนิเ ทศในรู ปแบบต่ าง ๆ
ที่หลากหลาย
3.1 พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
3.2 จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
3.3 จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.4 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
4. จัดทาสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
2. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาพประกอบ : งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน

๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความสาเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา
3. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

ภาพประกอบ : งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
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๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2.1 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
2.3 การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

