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 เริ่มต้น 

 เสนอศึกษาธิการภาค 

 
ข้อมูลสถิติการให้บริการแก่สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ  ช่วยเหลือสถานศึกษา ในโครงการนิเทศสถานศึกษาในพื้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษามีความต้องการได้รับการนิเทศ
จากการท าแบบส ารวจ ออนไลน์ ท้ัง ส้ิน 15 แห่ง  โดยมีการด าเนินงานตามแผนภาพดังนี้  

แผนภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                       ไม่เห็นชอบ 
                                                           เห็นชอบ 

 
 

ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน  ปัญหา (P) Plan 

 

ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
(D) Do 

ลงพื้นท่ีติดตามซ้ า (A) Act  

วางแผน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน     
(P) Plan 

 

ปฏิทินการนิเทศ (P) 
Plan 

 

แจ้งหน่วยรับตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สถานศึกษาในสังกัด  สช., กศน., สกอ. และพศ. (D) Do 

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์  
รายงานฯ สรุป ประเมินผล (C) 
Check  

รายงานผลการนิเทศ 

เสนอรายงานการนิเทศให้ กศจ. พิจารณา 
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กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 

กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้
กระบวนการติดตามคุณภาพงานแบบ PDCA ในการนิเทศฯ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P) Plan 
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน ( Do – D ) 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ ( Check – C ) 
ขั้นที่ 4 ด าเนินงานให้เหมาะสม ( Act - A) 

รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศฯ  ดังแผนภาพ 
กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA  
ปีการศึกษา 2/2561 และ 1/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษานโยบาย สภาพ
ปัจจุบัน และปัญหาของ
สถานศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  
2. วางแผนการนิเทศ 
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานสถานศึกษาของ
สถานศึกษาทุกสังกัด 
  2.2 เลือกสถานศึกษา
ตามกลุ่มเป้าหมาย 
จัดล าดับตามความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วน
มากที่สุดไปหาเร่งด่วน
น้อยที่สุด 
  2.3 จัดกลุ่มของ
สถานศึกษา 
  2.4 วางแผนการนิเทศ      
ตามนโยบายยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ 
ศธจ.กทม. 
   2.5 ก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน และปฏิทิน
การนิเทศ 
 
 

1. แต่งต้ังคณะ
ด าเนินงานการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
2. ประชุมร่วมวาง
แผนการนิเทศ 
สถานศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าเครื่องมือ  
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
4. ประชุมชี้แจ้งการ
นิเทศฯ ให้แก่ผู้ที่มีส่วน
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล ตามปฏิทิน
การนิเทศ 
 

1. ประชุมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ผลการนิเทศ 
3. สรุป ประเมินผล  
การนิเทศแต่ละเรื่องให้
เห็นพัฒนาการ จุดที่
ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม 
ของครู  
 
 
 

 
 

1. ติดตามผลการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาที่
หลังจากที่ได้รับนิเทศฯ  
2. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล  
เพ่ือวางแผนการนิเทศ
ในระยะต่อไป 
3. รายงานผล 
การนิเทศฯ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และส่ง
รายงานไปยังหน่วยงาน
และสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
เป้าหมายได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
มีการน าผลการนิเทศฯ ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
ได้รับการนิเทศในสถานศึกษา
เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
เชิงคุณภาพ  
1. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ
ตามแผนการนิเทศ  
2. รายงานผลการนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  3.   
สถานศึกษามีแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

P D C A 
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1. ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน  ปัญหา (P) Plan 
 ศึกษานโยบาย สภาพปัจจุบัน และปัญหาของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจากข้อมูล 

สารสนเทศของสถานศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ประเภทสามัญท่ัวไปมีสถานศึกษาจ านวน 667 แห่ง เป็นจ านวนมากท่ีสุด
กลุ่มนิเทศฯ จึงจัดท าแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการขับเคล่ือนนโยบายของสถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการ 
  ส่วนท่ี 4 วิธีท่ีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
  ส่วนท่ี 5 รางวัลคุณภาพท่ีสถานศึกษาได้รับ 
  ส่วนท่ี 6 ความต้องการนิเทศ และความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก ศธจ.กทม. 

2. วางแผนนิเทศ (P) Plan 
2.1  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด และผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และคะแนนของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (N-NET) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา เพื่อดูความ
เปล่ียนแปลง แนวโน้มของคะแนน และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

2.2 เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย จัดล าดับตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากท่ีสุด 
ไปหาเร่งด่วนน้อยท่ีสุด โดยพิจารณาจากความต้องการของสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของทุกสังกัดในเขต
กรุงเทพมหานคร และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานตามจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 15 แห่งดังนี้  

1. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             
จ านวน 11 แห่ง 

2. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน 2 แห่ง 
3. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

         จ านวน 1 แห่ง 
4. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
            จ านวน 1 แห่ง 

         2.3 จัดกลุ่มของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีต้องการได้รับการนิเทศ และกลุ่มท่ี
ต้องการพัฒนาเร่งด่วน โดยพิจารณาจากแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
        2.4 วางแผนการนิเทศ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มาวางแผนการนิเทศให้เหมาะสม
กับเครื่องมือการนิเทศ ตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

         2.5  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และปฏิทินการนิเทศ 
3. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา (D) Do 

1. แต่งต้ังคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าเครื่องมือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4. ประชุมช้ีแจ้งการนิเทศฯ ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รับทราบ 
5. ออกตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามปฏิทินการนิเทศ 

5.1 กระตุ้นครูผู้สอนให้พิจารณาแต่ละกิจกรรมของนโยบายท่ีสถานศึกษาด าเนินการ 
แล้วยังไม่ประสบผลส าเร็จ หรือต้องการพัฒนาต่อว่าจะพัฒนาอย่างไร ด้วยวิธีการใด 



 

4 
 

5.2 ให้ค าแนะน า กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ของแต่ละโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน 
       5.3 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายของสถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการ  

        5.4 ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน ในประเด็นอื่นๆ ท่ีโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม เช่น  
     - การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน/หน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของครูผู้สอน 
     - การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
     - การปรับปรุงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
     - การท าวิจัยในช้ันเรียน  
     - การใช้นวัตกรรม/ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
     - การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     - ระบบการนิเทศ ติดตามภายในของโรงเรียน ฯลฯ 

4.  สรุปผลการนิเทศ (C) Check 
1. ประชุมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห ์ผลการนิเทศ 
3. สรุป ประเมินผล การนิเทศของสถานศึกษาเป้าหมาย ตามนโยบายแต่ละเรื่องให้เห็นพัฒนาการ 

จุดท่ีต้องพัฒนาเพิ่มเติมของครู  
5. ลงพื้นที่ติดตามซ้ า (A) Act 

  1. ติดตามผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษาท่ีหลังจากท่ีได้รับนิเทศฯ  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อวางแผนการนิเทศในระยะต่อไป 
3. รายงานผลการนิเทศฯ ต่อผู้บังคับบัญชา และส่งรายงานไปยังหน่วยงานและสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษาตามประเด็นท่ีก าหนด และประเด็นอื่นๆ 

- วางแผน 
- พัฒนา 
- ส่งเสริม 

ร่วมกัน 
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ข้อมูลการส ารวจความต้องการนิเทศและความจ าเป็นของสถานศึกษาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมร่วมกับตัวแทนของบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการออกนิเทศสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
ร่วมวางแผนการนิเทศ ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ส ารวจสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ประเภทสามัญท่ัวไปมีสถานศึกษาจ านวน 667 แห่ง เป็นจ านวนมากท่ีสุด กลุ่มนิเทศฯ จึง
จัดท าแบบส ารวจ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ส่วนท่ี 3 หลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีผ่านมา (รอบท่ี 3) 
ส่วนท่ี 5 ความต้องการการนิเทศ และความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด และผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และคะแนนของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (N-NET) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา เพื่อดูความ
เปล่ียนแปลง แนวโน้มของคะแนน และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

3. เลือกสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย จัดล าดับตามความต้องการ และความจ าเป็นเร่งด่วน 
มากท่ีสุดไปหาเร่งด่วนน้อยท่ีสุด โดยพิจารณาจากความต้องการของสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของทุกสังกัดใน
เขตกรุงเทพมหานคร และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานตามจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 15 แห่ง
ดังนี้  

1. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน             
จ านวน 11 แห่ง 

2. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย      จ านวน 2 แห่ง 
3. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

         จ านวน 1 แห่ง 
4. สถานศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

         จ านวน 1 แห่ง  
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ก าหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน เขต วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1 โรงเรียนอนุบาลฤชากร บางพลัด วันพุธท่ี 20 ก.พ. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 
นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

2 โรงเรียนวรรณวิทย์  
 

 

คลองเตย วันจันทร์ท่ี  
25 ก.พ. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

3 โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว 
 

ลาดพร้าว วันพุธท่ี ๖ มี.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

4 โรงเรียนนรรัตน์รงัสฤษด์ิ 
 

สะพานสูง วันพุธท่ี 19 มิ.ย. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

5 โรงเรียนปัญจทรัพย ์

(ดินแดง) 
 

ดินแดง วันพฤหัสบดีท่ี  
20 มิ.ย. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

6 โรงเรียนวชิรมกุฏ 
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา) 

พระนคร วันอังคารท่ี  
25 มิ.ย. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

7 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

จตุจักร วันพฤหัสบดี 
ท่ี 27 มิ.ย. 62 

เวลา 9.00 – 12.00 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

8 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู บึงกุ่ม วันศุกร์ท่ี 12 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

9 โรงเรียนสมิทธิพงษ ์ บางขุน
เทียน 

วันศุกร์ท่ี 19 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน เขต วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
10 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา บางขุน

เทียน 
วันพุธท่ี 24 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

11 โรงเรียนทินกรพิทยา
นุสรณ์ 
 

สะพานสูง วันพฤหัสบดีท่ี  
25 ก.ค. 62 

เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

12 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 
 

บางกะป ิ วันพุธท่ี 31 ก.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

13 โรงเรียนทองพูน ภาษีเจริญ วันศุกร์ท่ี 2 ส.ค. 62 
เวลา 9.00 – 16.30 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคลัภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

14 ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 
เขตคลองสามวา 
แขวงสามวาตะวันตก   
   

คลองสามวา วันเสาร์ท่ี  
3 สิงหาคม 2562 
เวลา 9.00 – 16.30 

นายปรเมศวร์  ศริิรัตน์      (ผอ.กศน.กทม.) 
นางรัชนุช  สละโวหาร  (รองผอ.กศน.กทม.) 
นางสาวสขุพัชรา ซิ้มเจรญิ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์     (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร    (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางทัศนีย์  นิวาศะบุตร          (กศน.กทม.) 
นางสาวพิสสมัย  นามบุตร      (กศน.กทม.) 
นายณัฐฐากรณ์ สีหาบุตร        (กศน.กทม.) 
นางสาวกันทิมา ท้วมพิบลูย์     (กศน.กทม.) 

15 ศูนย์การเรียนรู้ กศน. 
เขตห้วยขวาง 
 

ห้วยขวาง วันพฤหัสบดีท่ี  
22 สิงหาคม 2562 
เวลา 9.00 – 16.30 

นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์      (ผอ.กศน.กทม.) 
นางรัชนุช  สละโวหาร  (รองผอ.กศน.กทม.) 
นางสาวสขุพัชรา ซิ้มเจรญิ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์     (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรัญญา ธาราวร    (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางทัศนีย์  นิวาศะบุตร          (กศน.กทม.) 
นางสาวพิสสมัย  นามบุตร      (กศน.กทม.) 
นายณัฐฐากรณ์ สีหาบุตร        (กศน.กทม.) 
นางสาวกันทิมา ท้วมพิบลูย์     (กศน.กทม.) 

 

 หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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