
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและกาสรประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 



ค าน า 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 
2553 และ(ฉบบัที่ 4 ) พ.ศ. 2562  พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มี
ส านกังานเขตพน้ที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพื้นที่มธัยมศึกษา จ านวน 42 เขต 
และไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2561 เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ออก  
เป็น 10 กลุ่ม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จดัท าคู่มือการปฏิบติังานขึ้ น เพื่อให้การ
ปฏิบติังานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานเพือ่ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบตัิงาน   

 ส าหรับ คู่มือปฏิบติังาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ฉบบัน้ีมีรายละเอียดของ
กระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบติังานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  กลุ่มงาน
นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา  และภารกิจงานที่ไดรั้บมอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงานที่
ไดรั้บมอบหมายตามจุดเนน้ส านกังาน/จุดเนน้ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ผูจ้ดัท  า ขอขอบคุณ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จดัท  าคู่มือปฏิบติังานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจดัท าเอกสาร
คู่มือการปฏิบติังานเล่มน้ี ใหส้มบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 

          ณรงค ์สงัขส์อาด 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

ค าน า   หนา้ 
สารบญั 
วสิยัทศัน์ 

  
1 

พนัธกิจ 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
ความส าคญัและความเป็นมาของคู่มือ 

1 
1 

 แนวคิด 
วตัถุประสงค ์
บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบของศึกษานิเทศก ์

1 
2 
2 

ภารกิจ สาระความรู้ และลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ 

3 
5 

ขอบข่ายภารกิจ ภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
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คู่มือการปฏิบัติงานของ นายณรงค์  สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและกาสรประกันคุณภาพการศึกษา  

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

........................................................ 
 

วิสัยทัศน์การท างานส่วนตัว 
นิเทศการศึกษาทีมุ่่งมัน่ สานคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน 

พันธกิจ 
มุ่งมัน่การนิเทศ ประสานเขตฯ โรงเรียน สพฐ. ดว้ยกลัยาณมิตรด าเนินงานตามภารกิจหลกั  

ภารกิจองคก์ร ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายคุณภาพ 
เง่ือนไขความส าเร็จคุณภาพ 

1. ความสบายใจ 2. การสนบัสนุนดี 3. ไร้ความกดดนั และ 4. ทีมงานดีมีคุณภาพ 
.............................. 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของคู่มือ 
 แนวคดิ 
 จากการด า เนินการส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง และนโยบายของผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่
ก  าหนดใหข้า้ราชการทุกคนในสงักดัตอ้งมีคู่มือการปฏิบติังาน เพือ่ก าหนดกรอบภารกิจและภาระงานที่รับผดิชอบ
ในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และเป็นตัวช้ีวดัระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบตัิงานที่สามารถตรวจสอบได ้
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบการ
บริหารสถานศึกษา และการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้              
ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของการศึกษาอยา่งมีคุณภาพสูงสุดตามศกัยภาพของผูเ้รียน ภาระงานตามภารกิจ
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา ที่มีศึกษานิเทศกแ์ต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบตามกรอบงาน
ที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจการบริหารที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมอบหมาย



ศึกษานิเทศก์เป็นรายบุคคลให้รับผิดชอบเขตการนิเทศเป็นรายกลุ่มโรงเรียน และรายอ าเภอ จึงตอ้งมีคู่มือการ
ปฏิบติังานของศึกษานิเทศกแ์ต่ละบุคคล 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์นการปฏิบติัราชการในฐานะของบุคลากร 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
2. เพือ่สร้างวฒันธรรมคุณภาพของตนเองและของภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั 

การศึกษา 
3. เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละสร้างความเขา้ใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในบทบาท หนา้ที่ และ 

ภารกิจของศึกษานิเทศก ์

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดของศึกษานิเทศก์ 
1. งานตามหนา้ที่ความรับผดิชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศกท์ุกคน ในส านกังานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบังานวชิาการและงานนิเทศการศึกษา เพือ่ปรับปรุงการเรียน 
การสอนใหไ้ดม้าตรฐาน ดงัน้ี 
       1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จดักระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่สามารถตรวจสอบคุณภาพจาก
หน่วยงานคุณภาพจากภายนอก พฒันาการวดัและประเมินผลการศึกษา พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
      1.2 การศึกษา คน้ควา้ทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และส่ือใช้ในการปฏิบติังานและ
เผยแพร่ ใหค้รูไดใ้ชใ้นการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
      1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา พฒันาระบบการบริหารงานวชิาการ พฒันามาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานและเผยแพร่แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และผูส้นใจทัว่ไป 
      1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ 
และการพฒันางานวชิาการ 
      1.5 ประสานงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัหน่วยบงัคบับญัชาคือ สพฐ. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
      1.6 ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 2. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการ
เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพฒันาระบบบริหารและจดั



การศึกษา เพือ่ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ ในการบริหารและจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน
เท่าเทียมกนั  โดยปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบังานวิชาการ คืองานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ศึกษา คน้ควา้ทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจยั ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพฒันาการจดั     
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวดัการประเมินผลการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู และ
ผูเ้รียน มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวชิาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจดั
การศึกษา และจดัท ารายงาน โดยแสดงให้เห็นว่า มีการวิจยัและพฒันา สร้างองคค์วามรู้ใหม่ เพื่อน าผลไปใชใ้น
การพฒันาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ครูไปสู่การปฏิบติั และ
การสร้างศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับ มีการพฒันาตน และพฒันาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพฒันา นวตักรรมการนิเทศการศึกษา จนเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาวิชาชีพ 
ส่งผลใหค้รูสามารถน าไปจดักระบวนการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษานิเทศกป์ระพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยั มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ ที่สามารถเป็นแบบอยา่งกบัครูได ้

          ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏบัิติ 
1. การนิเทศการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัการและรูปแบบการนิเทศ วธีิการ และกระบวนการนิเทศ กลยทุธก์าร 

นิเทศการศึกษา ในเร่ืองการวเิคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทกัษะในการนิเทศ การใชก้ลยทุธ์ใน
การนิเทศ การน านวตักรรมมาประยกุต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุม และการประเมินเพื่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจยั ส่งเสริมให้ขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือครู
วชิาการของสถานศึกษา เพือ่พฒันาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาไดต้ิดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
จดักระบวนการเรียนรู้ การสอน และการบริหารการจดัการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานดา้น
การนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ใชเ้ทคนิคการนิเทศไดอ้ยา่งหลากหลาย ดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 

2. นโยบายและวางแผนการศึกษา ไดแ้ก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สงัคม และ 
การเมืองไทย ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดบัชาติ นโยบาย และจุดเน้นดา้นการศึกษาระดบัต่าง ๆ 
การวิเคราะห์ และก าหนดนโยบายการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การ
พฒันาครู และประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ขอ้มูล และ
รายงานผล เพื่อน านโยบาย แผนการศึกษาสู่การปฏิบติั และการติดตามประเมินผลดา้นการศึกษาให้ค  าแนะน า
ปรึกษาเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา ให้
ค  าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งให้เกิดผลดีคุม้ค่าต่อการพฒันาคุณภาพ 
ผูเ้รียน สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

3. การพฒันาหลกัสูตรและการสอน ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร การสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ จิตวทิยาการศึกษา การวดัและการประเมินผล การจดัการศึกษาพเิศษ 



โดยสามารถให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา เก่ียวกับการพฒันาหลักสูตร และการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต 
แนะน าครู ใหจ้ดักิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพของผูเ้รียน ประเมินหลกัสูตร และการน าหลกัสูตร
ไปสู่การปฏิบติัของครูในสถานศึกษา 

4. การประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ การบริหารคุณภาพ คือการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาในการพฒันาบุคคลากรใหมี้คุณภาพ มีทีมงานดีทีมงานคุณภาพ สู่การจดักระบวนการเรียนรู้คุณภาพ 
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพและมีคุณธรรมเป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงส่งผลให้
การประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาบรรลุผลของการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถศึกษา วเิคราะห์ วจิยั การจดั 
ท ามาตรฐาน และการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและระดบัการจดัการศึกษา ให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ 
และการจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพือ่รายงานผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
เพือ่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และพร้อมรับการประเมินภายนอก 

5. การบริหารจดัการการศึกษา ไดแ้ก่ หลกัและระบบขอบข่ายการจดัการศึกษา หลกัการบริหารจดัการ 
การศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา โดย 
สามารถใหค้  าปรึกษาแนะน าการจดัการศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารบริหารจดัการตามเจตนารมณ์ของการ
นิเทศ การบริหารจดัการสถานศึกษา ไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ บริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาคุณภาพ 

6. การวจิยัทางการศึกษา ไดแ้ก่ ระเบียบวธีิวิจยั กระบวนการวจิยั การน าผลการวจิยัไปใช ้โดยสามารถ 
ใหค้  าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกบัการน ากระบวนการวจิยัไปใชใ้นการแกปั้ญหา และพฒันาการเรียนการสอน ให้ 
ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัการน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ด าเนินการวจิยัเพือ่สร้าง 
องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ดา้นการเรียนรู้ การจดัการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

7. กลวธีิการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวชิาการ ไดแ้ก่ กลวธีิการน าเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกบัการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา คน้ควา้ ฯลฯ การ
วเิคราะห์ วิจารณ์ผลงานวชิาการอยา่งสร้างสรรค ์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวชิาการประเภทต่าง ๆ แนะน า 
และใหค้  าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวชิาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ดว้ยวธีิการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ 
อินเทอร์เน็ตคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ระบบมลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ ์ส านกังานอตัโนมตัิ โดยสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การพฒันาตน และการพฒันางานไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหค้  าปรึกษา แนะน า การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาการจดัการศึกษาแก่สถานศึกษา 

9. คุณธรรม และจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก ์ไดแ้ก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก ์



จรรยาบรรณทางวิชาชีพศึกษานิเทศก ์หลกัการท างานที่ยดึหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี (Good 
Governance) โดยปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพศึกษานิเทศก ์มีหลกัธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็น
แบบอยา่งที่ดี 

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผูป้ฏิบติัมีแนวทางในการปฏิบติังานดา้นการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา ในส่วนที่ตนเอง 
รับผดิชอบ และสามารถด าเนินการเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวดั การประเมิน 
ผลการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู และผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ เขา้ใจในภาพรวม 
ของงานที่จะตอ้งปฏิบติั ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้ขอบเขตหรือขอ้จ ากดัของคู่มือ เน่ืองจากการ 
ปฏิบติังานในต าแหน่งศึกษานิเทศกใ์นปัจจุบนั มีหนา้ที่ความรับผดิชอบที่หลากหลาย ลว้นเก่ียวขอ้งกบักลุ่มงาน 
และบุคลากรต่าง ๆ ในทุกดา้น ซ่ึงคู่มือการปฏิบติังานต าแหน่งศึกษานิเทศกฉ์บบัน้ี จะเนน้เฉพาะในส่วนที่มีหนา้ที่ 
ความรับผดิชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์ององคก์รเท่านั้น 

ขอบข่ายภารกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ ของนายณรงค์  สังข์สอาด  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งเลขที่ 32 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 
1. ปฏิบติังานในหน้าท่ีหวัหน้างานวจิยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและกาสรประกนัคุณภาพการศึกษา  
    ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กรอบปฏิบติังานในภารกิจ ดงัน้ี 
  1.1 ส่งเสริมการพฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  1.2 ส่งเสริมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  1.3 ส่งเสริม การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  1.4 ส่งเสริมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



  1.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง
รับทราบ และรายงานหน่วยงานตน้สังกดั 
  1.6 ประสานการประเมินภายในและประเมินภายนอก 
 แนวปฏิบติังาน 
  1. พฒันาด้วยการประชุม อบรมผู้บริหารและครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติังานได ้
  2. ส่ือสาร ประสานงานกบัหน่วยเหนือและสถานศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือความส าเร็จของ
ภารกิจงาน 
  3. ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกดัและจดัท า
รายงานการสังเคราะห์เป็นภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 2. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนท่ี 2 กรณีท่ี
ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศฯไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบติัราชการได้ เช่น การประชุม การกลัน่กรองงานฯลฯ 

 3. ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และรับผิดชอบเก่ียวกบังานวิชาการ และนิเทศ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการ และวิ เคราะห์  ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ติดตามการปรับปรุงตวัช้ีวดั
ของหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ การใช้โครงสร้างขอ้สอบโอเน็ตในการนิเทศ การใช้ผลการสอบโอเน็ต และ NT ในการ
นิเทศติดตามเพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4. นิเทศติดตามการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบตามภารกิจดงัน้ี 
  2.1 นิเทศติดตามการบริหารจดัการสถานศึกษาในเขตอ าเภอไชโย จ านวน 2 กลุ่มโรงเรียน 
  2.2 นิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได ้อ่านคล่องเขียนคล่อง 
  2.3 นิเทศติดตามนโยบายของกระทรวง ของหน่วยงานตน้สังกดั และของผอ.สพป.อ่างทอง 
  2.4 การใชโ้ครงสร้างขอ้สอบ O – NET และ NT เป็นกรอบในการนิเทศเพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอบ 
  2.5 ใช้ผลการสอบโอเน็ต และ NT ในการนิเทศ 
 5. ปฏิบติังานการจดัการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกดัสพป.อ่างทอง ปฏิบติังานดงัน้ี 
  5.1 นิเทศติดตามการบริหารจดัการสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  
  5.2 นิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนและการใช้ส่ือการศึกษาทางไกล DLTV 
  5.3 ประสานจดัการมอบส่ือการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบการใช้ส่ือการศึกษาทางไกล 
DLTV 
   6. รับผดิชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ของสถานศึกษาในสงักดั ปฏิบติังานดงัน้ี 
         6.1 นิเทศติดตามสถานศึกษาในเขตรับผดิชอบ 



         6.2  คดัเลือกโรงเรียนที่ปฏิบติักิจกรรมไดป้ระสบผลส าเร็จเป็นโรงเรียนตน้แบบ 
 7. รับผดิชอบการจดัการศึกษาเด็กพเิศษเรียนรวม ด าเนินงานดงัน้ี 
         7.1 พฒันาครูดว้ยกระบวนการประชุม อบรมครูผูรั้บผดิชอบ 
         7.2 จดัหาส่ืออุปกรณ์ มอบใหส้ถานศึกษาเพือ่พฒันาเด็กพเิศษ 
         7.3 นิเทศ ติดตามการจดัการเรียนรู้ 
 8. รับผดิชอบโครงการสะเตม็ศึกษาตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกรอบ
การปฏิบติัดงัน้ี  
         8.1 จดัอบรมครูพีเ่ล้ียงศูนยส์ะเตม็ศึกษาของเขตพื้นที่ดว้ยระบบการศึกษาทางไกล DLTV 4 ระดบั
การศึกษา 
         8.2 ขยายผลการอบรมสู่ครูผูส้อนโรงเรียนในสงักดั 3 ระดบัการศึกษา คือ 1. ระดบัประถมศึกษา
ตอนตน้ 2. ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย และ 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัละ 60 คน 
         8.3 นิเทศติดตามการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาในสถานศึกษา 
 9. รับผดิชอบโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยระดบัประถมศึกษาตามนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกรอบการปฏิบติัดงัน้ี  
         9.1 คดัเลือกโรงเรียนน าร่องเขา้ร่วมโครงการปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 โรงเรียน 
         9.2 คดัเลือก ศึกษานิเทศก ์เป็น LN จ านวน 1 คน และคดัเลือกครูผูส้อนเป็น LT จ านวน 1 คน 
และเขา้ร่วมพฒันา ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั จงัหวดัลพบุรี 
         9.3 จดัอบรมขยายผลสู่โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ 
 10. ปฏิบติังานอ่ืนๆที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  เช่น 
        เป็นผูอ่้านผลงานทางวชิาการเพือ่เล่ือนวทิยฐานะของครู /ร่วมเป็นกรรมการประเมินครูผูช่้วยเพือ่
พฒันาอยา่งเขม้ โรงเรียนในสงักดั สพป.อ่างทอง /เป็นคณะกรรมการกลัน่กรองการพจิารณาเล่ือนเงินเดือน
ผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเกษไชโย และกลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา ซ่ึงกระท าดว้ยความบริสุทธ์ิยติุธรรม
ปราศจากอคติ  และไม่เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ และงานอ่ืนๆ 

…………………………….. 
 
 
 
 
 
 


