ก

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานของนางชนกนันท์ จิตประพันธ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ตรงกับบทบาทหน้าที่ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด และตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดใน
มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะรวมทั้งที่ครุสภากาหนดตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดยมี
การดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและท่านผู้สนใจ
ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คาแนะนาในการจัดทาคู่มือจนสาเร็จ และนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังให้เกิดคุณภาพต่อไป
นางชนกนันท์ จิตประพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒
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งานตามกรอบงานกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่มงานดาเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหาร และการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๒.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
๒.๒ งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๒.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๓. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
๓.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
๓.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
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๔. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ
๔.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๕. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๖.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลการศึกษา
๖.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๖.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๗. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๗.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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หน้าที่ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
กลุ่มนิเทศ นิดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
*******************************
นางชนกนันท์ จิตประพันธ์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
(๑) นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(๒) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ นาไปสู่การดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๔) รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๒) การติดตาม ตรวจสอบ
(๑) ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแนวทางของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(๒) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา
(๓) จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓) เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๔) สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. รับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประสานการดาเนินงานโรงเรียนในเครือข่าย
บางกล่าพัฒนา
๓. ปฏิบัติกิจกรรม/โครงการพิเศษ/นโยบายที่สาคัญ ดังนี้
(๑) งานการศึกษาพิเศษ
(๒) โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

๑. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) ดาเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน
งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไปในระบบฐานข้อมูล
๓) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet
๕) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป เป็นปัจจุบัน
และมีสภาพพร้อมใช้งาน
๒) เขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
๒) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อ
ดาเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
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กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓) กฎกระทรวง กาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๒) จัดทาสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ชื่องาน งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนางานงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบเขตของงาน
งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา มีขอบเขต ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๒. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
คาจากัดความ
งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินไปตามบทบาทอานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่กากับ ดูแลการบริหารจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเ ทศการศึกษาของเขตพื้น ที่ การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อานาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทางานร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษาวิเคราะห์
วิจัย นิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการดาเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
และดาเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการศึกษา และดาเนินไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ
ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ดังนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
(๑) นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(๒) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ นาไปสู่การดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๔) รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๒) การติดตาม ตรวจสอบ
(๑) ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแนวทางของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(๒) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา
(๓) จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓) เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๔) สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอน
งาน
ที่
๑ ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

๒

การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลตามแผน

๓

สรุปผลรายงานผล
เผยแพร่

การดาเนินงาน
๑) นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือ วิธีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ นาไปสู่
การดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๔) รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๑) ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา

พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กาหนดขอบข่าย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ จัดทาแผนพัฒนาการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ

เสนอ ก.ต.ป.น.
เห็นชอบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน

สรุปผลรายงานผล เผยแพร่

ไม่เห็นชอบ

10

ภาคผนวก

11

รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบร่วมพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบร่วมพัฒนา
(Cooperative Development Supervision)
ขั้นที่ 1 การวางแผนการดาเนินงาน (Planning-P)
ผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานทุกฝ่ายจะประชุมหารือกัน

ส่วนร่ วม

ขั้นที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing-I)
ขั้นตอนการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานไปแล้ว การ
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

ปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และครูในกระบวนการนิเทศ
การศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ

ขั้นที่ 3การปฏิบัติงานตามแผน (Doing – D)
เป็นขั้นตอนของการทาความเข้าใจ
กระบวนการนิเทศทั้งระบบ
และวิธีการดาเนินงานในแต่ละขั้นของการนิเทศ
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation - E)
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
ในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

ขั้นที่ 5 การเผยแพร่ขยายผล (Diffusing - D)
การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนการขยายเครือข่ายการดาเนินงานนิเทศ
โดยใช้เทคนิคการขายความคิด

