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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด  5  
มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา  ออกเป็น 7 กลุ่ม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

 ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฉบับนี้ มีรายละเอียดของ
กระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ  
ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 
 แนวคิด 
 จากการด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและนโยบาย
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดต้องมี
คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน 
ผลการจัดการศึกษา ที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติราชการในฐานะของบุคลากร 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในบทบาท หน้าที่ และ 

ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

 บทบาท หน้าที ่และความรับผิดของศึกษานิเทศก์ 
๑. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียน 
การสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
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       ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
      ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
      ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป 
      ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ 
และการพัฒนางานวิชาการ 
      ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒. งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัด
การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่า
เทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผล
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู และผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง
แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงาน โดย
แสดงให้เห็นว่า มีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับ และมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิค
ชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา จนเป็นแบบอย่าง
แก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครู และบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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          ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการ และกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การ 
นิเทศการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ใน
การนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุม และการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอน และการบริหารการจัด
การศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลาย ด้านความเป็นกัลยาณมิตร 

๒. นโยบายและวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ 
การเมืองไทย ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติ และระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์ และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล เพ่ือจัดท านโยบาย แผน และการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษาให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งให้เกิดผลดี
คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ 
โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต แนะน า 
ครู ให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ 
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท า 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินภายนอก 

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ 
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดย 
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศ การบริหาร 
จัดการสถานศึกษา ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ 
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน ให้ 
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะน า และ
ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติตเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่ตนเอง 
รับผิดชอบ และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมิน 
ผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู และผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เข้าใจในภาพรวม 
ของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของคู่มือ เนื่องจากการ 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน 
และบุคลากรต่าง ๆ ในทุกด้าน ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จะเน้นเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 

ขอบข่ายภารกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ ของนายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 
 ด าเนินงานเกี่ยวกับวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา ระดับขั้นเรียน สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ (RT, NT และ O-NET) 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีที่ไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  เป็นหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ และนิเทศ
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การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้  
 ๕.๑ วางแผน ก ากับ ติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 ๕.๒ มอบหมายงานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ปัญหาให้แก่ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา 
 ๕.๓ ควบคุม ก ากับ เรง่รัดการปฏิบัติงานของศึกษานเิทศก์ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้
ด าเนินงานตามระเบียบ หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้ง 
 ๕.๔ รายงานผลการด าเนนิงาน ปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหาในการด าเนนิงานของกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา ต่อผู้ที่เกี่ยวขอ้งและผู้บงัคับบัญชาตามล าดับ    
 ๕.๕ พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานวัดและประเมนิผลทางการ
ศึกษา 
 ๕.๖ ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลหรือส่วนราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 ๕.๗ วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 ๕.๘ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพฒันาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา      
 ๕.๙ งานนเิทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
   ๕.๑๐ รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนในอ าเภอแสวงหา   

  ๕.๑๑ การด าเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการของล านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และตามที่ ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ๑) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ๒) เตรียมความ
พร้อม PISA ๓) โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) ๔)การจัดสอบ NT ป.๓ ๔)โรงเรียน
มาตรฐานสากล ๖) โรงเรียนในฝัน ๗) การจัดสอบ 0-NET ป.๖ และ ม.๓ ๘)สถานศึกษาพอเพียง 
๓.๑๑ จัดท าเว็ปไซด์ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ๕.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กระบวนการท างานในขั้นตอนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

Flow Chart แสดงกระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดรายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เสนอ 
ผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น 

จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน 
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ผู้เกี่ยวข้องสามารถท าความเข้าใจระยะเวลา 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของศึกษานิเทศก์ 

ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
และสามารถด าเนินการตามกระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการในขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

 
(การสร้างหลักสูตร การก าหนดโครงการการฝึกอบรม การบริหารโครงการ การประเมินและติดตามผลโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนงานพัฒนา 
บุคลากรของสพฐ.หรือสพป. 

คัดเลือกโครงการ 
ตามล าดับ 

เขียนโครงการและ 
ด าเนินการขออนุมัติ 

แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 

ประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
(จัดซื้อ จัดจ้าง 

รวบรวม
เอกสาร 

หลักฐานการใช้
เงิน 

พัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตร 

ประเมินและติดตาม
ผลโครงการ 

ด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ขออนุมัติตัวบุคคล
และวิทยากร 
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจาก สพฐ. 
หรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง จากงานธุรการ 

พิจารณากลั่นกรองจัดล าดับ 
ความส าคัญ และความเร่งด่วน 

วางแผนด าเนินการ 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 
ลงนาม 

แจ้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ รวบรวมผลการปฏิบัติ 

รายงานผล 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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กระบวนการขั้นตอนในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

จัดท าแผนและเครื่องมือการนิเทศ 

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผน 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือนิเทศ 
และเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือ ครูผู้สอน นักเรียน 

สะท้อนผลการนิเทศ 
ให้ผู้รับการนิเทศ ผู้บริหาร 

วางแผนการนิเทศ รวบรวมรายงานผลการนิเทศ 
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