คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสายใจ ฉิมมณี
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดาเนิน การนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ น ผล พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามนโยบาย ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ส่ งผลให้ผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเพื่อพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
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การปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวสายใจ ฉิมมณี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดการเรียนรู้ มีหน้าที่กากับ ติดตามประเมินผล เป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ภายในกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การ
บริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ การรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
3. จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
4. กาหนดวิธีการ แนวทางดาเนินการ เครื่องมือนิเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้
5. สร้าง/พัฒนา/แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การนิเทศการ
บริหารจัดการศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้
6. ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุกระบบ
7. นาผลการประเมินและสรุปผลการนิเทศมากาหนดเป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไข วางแผน
ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาต่อไป
8. เผยแพร่ระบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
9. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
10. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางภาษี จานวน 7 โรงเรียน และ
กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ จานวน 8 โรงเรียน
11. การดูแล บริการและประสานงานวิชาการโรงเรียนในเขต อาเภอบางเลน
12. งานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่มหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
13. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นลาดับที่ 4
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุภัค แฝงเพ็ชร กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
การปฏิบัติการนิเทศ ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
1. จานวนศึกษานิเทศก์ 13 คน (ไปช่วยราชการ 2 คน)
2. จานวนโรงเรียนทั้งหมด 120 โรงเรียน (รวมโรงเรียนขยายโอกาส 22 โรงเรียน)
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3. จานวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ 120 โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น
13 กลุ่มโรงเรียน จานวน 119 โรงเรียน (รวมโรงเรียนขยายโอกาส 22 โรงเรียน) โดยมีศึกษานิเทศก์ดูแล
รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ดังนี้
เครือข่ายการพัฒนาการนิเทศ
กลุ่มการนิเทศ / โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี
วัดกลางบางแก้ว
วัดตุ๊กตา
วัดสัมปทวน
วัดกลางครูเวียง
วัดกกตาล
วัดประชานาถ
วัดไทยาวาส
วัดสว่างอารมณ์
วัดงิ้วราย
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
บ้านห้วยพลู
วัดพุทธธรรมรังษี
วัดลานตากฟ้า (ขยายโอกาส)
วัดสาโรง
บ้านคลองบางกระจัน
วัดกลาง
วัดบางพระ

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ / e-mail

นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

089-1188261
talent_j@hotmail.com

นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

089-1188261
talent_j@hotmail.com
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เครือข่ายการพัฒนาการนิเทศ
กลุ่มการนิเทศ / โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ / e-mail

กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว
วัดศรีมหาโพธิ์ (ขยายโอกาส)
วัดทุ่งน้อย
วัดโคกเขมา
วัดท้องไทร
บ้านห้วยกรด
วัดใหม่สุคนธาราม
วัดละมุด
บ้านลานแหลม

นายเมธี อ้นทอง

089-2323331
meetee.onthong333@gmail.com

กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
วัดท่าตาหนัก
วัดห้วยตะโก
คลองทางหลวง
วัดไทร
วัดน้อย
วัดโคกพระเจดีย์ (ขยายโอกาส)
วัดบ่อตะกั่ว
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดศีรษะทอง (ขยายโอกาส)

นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

กลุ่มโรงเรียนบางหลวง
วัดบางหลวง
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดบางน้อยใน
บ้านไผ่หลวง
บ้านหนองมะม่วง
วัดศิลามูล
วัดไผ่หูช้าง (ขยายโอกาส)
บ้านไผ่ล้อม

นายสุภัค แฝงเพ็ชร

081-4050432
sripho756@hotmail.com

086-3763687
supuk6525.01@gmail.com
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เครือข่ายการพัฒนาการนิเทศ
กลุ่มการนิเทศ / โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
วัดโพธิ์ (ขยายโอกาส)
วัดไผ่สามตาลึง
วัดไผ่จรเข้
วัดเกษตราราม
วัดนิลเพชร
วัดบัวปากท่า
วัดบัวหวั่น
ตลาดเจริญสุข
วัดบอนใหญ่
บ้านหนองปรงกาญจนา
วัดบางไผ่นารถ
กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
ตลาดรางกระทุ่ม
วัดบึงลาดสวาย (ขยายโอกาส)
บ้านรางปลาหมอ
วัดรางกาหยาด
บ้านคลองพระมอพิสัย
วัดบางภาษี
บ้านคลองนกกระทุง
กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้
วัดนราภิรมย์ (ขยายโอกาส)
บ้านนราภิรมย์
วัดพระมอพิสัย
วัดสว่างอารมณ์
วัดลาพญา
วัดเวฬุวนาราม
วัดสุขวัฒนาราม
ไทยรัฐวิทยา 4 (ขยายโอกาส)

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ / e-mail

นางสุรีพร พันยุโดด

087-0158812
sureepornkake@gmail.com

นางสาวสายใจ ฉิมมณี

066-1161861
maneecat_007@yahoo.com

นางสาวสายใจ ฉิมมณี

066-1161861
maneecat_007@yahoo.com
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เครือข่ายการพัฒนาการนิเทศ
กลุ่มการนิเทศ / โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนบางเลน
บ้านบางเลน
บ้านประตูน้าพระพิมล (ขยาย
โอกาส)
วัดเกษมสุริยัมนาจ
บ้านไผ่คอกวัว
วัดผาสุการาม
วัดบางปลา (ขยายโอกาส)
วัดเกาะแรต
ตลาดเกาะแรต (ขยายโอกาส)
วัดลาดสะแก
วัดดอนยอ
วัดลานคา (ขยายโอกาส)
บ้านหนองปรง
กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา
วัดดอนหวาย (ขยายโอกาส)
คลองบางกระทึก
บ้านหอมเกร็ด
วัดหอมเกร็ด (ขยายโอกาส)
บ้านบางเตย
วัดทรงคนอง
วัดท่าพูด
(ขยายโอกาส)
บ้านเพลินวัฒนา
บ้านกระทุ่มล้ม (ขยายโอกาส)
วัดไร่ขิง
บ้านท่าตลาด

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ / e-mail

นางสุทธิรัตน์ นาคแก้ว

086-9980993
suttirat.nak@gmail.com

นางสาวบุญสุพร เพ็งทา

089-7951578
kru2517@gmail.com
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เครือข่ายการพัฒนาการนิเทศ
กลุ่มการนิเทศ / โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
วัดเชิงเลน
บ้านบางม่วง
วัดบางช้างใต้
บ้านบางประแดง
บ้านดงเกตุ
วัดท่าข้าม
วัดเดชานุสรณ์
วัดสรรเพชญ
บ้านหัวอ่าว
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
วัดปรีดาราม
วัดวังน้าขาว (ขยายโอกาส)
บ้านฉาง
บ้านพาดหมอน
วัดจินดาราม (ขยายโอกาส)
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
บ้านตากแดด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
บ้านคลองจินดา
บ้านดอนทอง
บ้านคลองใหม่
วัดบางช้างเหนือ

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ / e-mail

081-5271556
นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ

นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

strawberryshake_aha@hotmail.com

086-8036870
kentajarn@gmail.com
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เครือข่ายการพัฒนาการนิเทศ
กลุ่มการนิเทศ / โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
วัดมะเกลือ (ขยายโอกาส)
บ้านคลองสว่างอารมณ์ (ขยาย
โอกาส)
บุณยศรีสวัสดิ์
พระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล
วัดสาลวัน
วัดสุวรรณาราม
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองโยง (ขยายโอกาส)

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์ / e-mail

นางสาวเกริน ช้อยเครือ

081-9814830
kerineye@gmail.com

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติงาน
1. นาข้อมูล สารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์
2. ประชุมวางแผน เพื่อหาแนวทางการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. จัดทากรอบการนิเทศ แผนการนิเทศ (ใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร) เพื่อเป็นกรอบในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศ หลังจากการได้ดาเนินการนิเทศ
แล้ว
4. นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยได้จัดทาบทเรียนที่ได้จากการ
นิเทศ
5. สรุปผลการนิเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป และเพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้วงจร PDCA ในการดาเนินการ ดังนี้
การวางแผน (P) โดยจัดทากรอบการนิเทศ ทาแผนการนิเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
นิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบ
การดาเนินการ (D) โดยดาเนินการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบ แล้วนาสิ่งที่ได้
จากการนิเทศมารวบรวมเป็นข้อมูลไว้
การตรวจสอบ (C) นาข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการนิเทศโรงเรียนมาสรุปผลการนิเทศ และ
วิเคราะห์ โดยทาเป็นบทเรียนการนิเทศ
การปรับปรุงพัฒนา (A) นาสรุปผลการจาการนิเทศ หรือ บทเรียนการนิเทศ มาปรับปรุง
และพัฒนาโรงเรียนที่ไม่บรรลุผลตามแผนการนิเทศที่ได้วางไว้
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กระบวนการนิเทศ
ขั้นตอนการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร

1. สร้างความสัมพันธ์
สานความเข้าใจ

2. ร่วมกันวางแผน
พัฒนาอย่างเป็นมิตร

3. นิเทศ ติดตาม
การดาเนินงาน

4. สรุปผลการ
ดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

1. พูดคุย กับผู้บริหารและครูเพื่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. สื่อสารถึงข้อมูลเดิมและ
สารสนเทศของผู้รับการนิเทศ
(เอกสารจากคู่มือนิเทศ)
3. สรุปปัญหาของการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะ
ร่วมกันคิดแก้ไข/พัฒนา
4. ร่วมกาหนดปฏิทินการ
ดาเนินงานและติดตาม

1. ผู้บริหาร และครูประเมินตนเองถึง
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. ทาความเข้าใจและทบทวนข้อมูล
สารสนเทศ
3. สรุปปัญหาและร่วมกันหาแนวคิด
ที่จะนาไปพัฒนา
4. ร่วมกาหนดปฏิทินในการ
ดาเนินงาน และติดตาม

1. พูดคุยกับผู้บริหาร ครู และตั้ง
ประเด็นคาถามอย่างเป็นกันเอง
ในการดาเนินการเพื่อพัฒนา
(เอกสารจากคู่มือนิเทศ)
2. แนะนา และให้คาปรึกษา
3. จัดหาสื่อเสริมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
4. เสนอแนะแนวทางให้สร้าง
เครือข่ายของตนเองเพื่อ
ช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาต่างๆ
1. ติดตามการดาเนินการ
2. ให้ข้อเสนอแนะหลังการนิเทศ
ติดตามและรับฟังความคิดเห็น
3. พูดคุยถึงแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ต่อไป

สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน

1. ทาความเข้าใจกับแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อร่วมกันปรับปรุงและ
พัฒนา
2. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศึกษาเอกสาร (แผนการจัดการ
เรียนรู้ ใบงาน) และร่วมปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกาหนด
แนวทางในการจัดทาเรื่องดังกล่าว
เพื่อนาไปพัฒนาหรือต่อยอด
3. ผู้รับการนิเทศสร้างเครือข่ายของ
ตนเองทาง Social Network

1. โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามที่ได้กาหนดไว้
2. รับฟังข้อเสนอแนะและร่วมแสดง
ความคิดเห็น
นาผลสรุปและข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินไปพัฒนาต่อไป

