
 

คูมื่อปฏิบัตงิานตามภารกิจหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 

 

นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล  
ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ  

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวตักรรมการนเิทศการศกึษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอา่งทอง  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  



ค าน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 
5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา และมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มี
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศกึษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนทีมั่ธยมศกึษา จานวน 42 
เขต และได้ออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา โดยแบ่งสวน ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุม่ และ
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศกึษา ออกเป็น 7 
กลุม่ ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคูมื่อการปฏิบัติงานขึน้ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนทีมั่ธยมศึกษาเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อ ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ส าหรบั คูมื่อปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี ้มีรายละเอียด
ของกระบวนงานและคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุม่งานตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน กลุ่ม
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา และภารกิจงานที่ไดร้ับมอบหมายจาก นโยบาย ภารกิจ
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จดุเน้นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
อ่างทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้ พ้ืนฐาน ทีจ่ดัท าคูมื่อปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ให้กับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้     
มีส่วนเกีย่วขอ้งทีทุ่กทา่นที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี ้ให้สมบูรณ ์สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ และเกดิ ประสิทธิผล  

 

 

กิติวรรณ  กองสุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 

 



สารบญั 

ค าน า                    หนา้  

สารบัญ  

ความส าคัญและความเป็นมาของคู่มือ         1 
แนวคดิ             1 
วัตถปุระสงค์           1 
บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของศึกษานเิทศก์      1 
ภารกจิ สาระความรู้และลักษณะงานที่ปฏิบัติ        ๓ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั          ๔  
ขอบข่ายภาริกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ ของนางสาวกิติวรรณ  กองสุผล ต าแหน่งศกึษานิเทศก์  ๔ 
กระบวนการในขัน้ตอนการจัดท าคูมื่อการปฏิบัติงาน       ๖ 

กระบวนการในขัน้ตอนการปฏิบัติงานของศกึษานเิทศก์       ๗ 

กระบวนการขัน้ตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสาร     ๘ 

กระบวนการขัน้ตอนในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในโรงเรียนที่รบัผิดชอบ    ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และการนิเทศการศึกษา  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ  

แนวคิด  

จากการด าเนินการส ารวจระดับคณุธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
นโยบาย ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนใน
สังกัดต้องม ี คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบ
ได้  

กลุม่นเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกีย่วกบัการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนา ระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศกึษามคีวามเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทยีมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน
ทัง้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกดิการเรยีนรู้ตามวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา ในงาน
ตามภารกิจของกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมิน ผลการจัดการศึกษา ที่มีศึกษานเิทศกแ์ต่ละคนรับผิดชอบตาม
กรอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย จึงต้องมีคูมื่อการ ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แตล่ะบุคคล  

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือใช้เป็นคูมื่อในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติราชการในฐานะของบุคลากร   
กลุม่นเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา  

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา  

๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในบทบาท หนา้ที ่   
และ ภารกจิของศึกษานิเทศก์  

บทบาท หน้าที่และความรับผิดของศึกษานิเทศก์  

๑. งานตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศกึษานิเทศกทุ์กคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปฏิบัติหนา้ทีเ่กีย่วกบังานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ
เรียน การสอนให้ไดม้าตรฐาน ดังนี้  
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    ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมใหส้ถานศึกษาบริหารหลักสตูรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล 
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมคุีณภาพ  

    ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพือ่จัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ ให้ครูไดใ้ช้ในการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

    ๑.๓ การวิเคราะห์วิจยัเกีย่วกับการพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ใน การปฏิบัติงานและเผยแพร่แกผู่้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทัว่ไป  

    ๑.๔ การตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมลูและสารสนเทศในการวางแผนการ
นิเทศ และการพัฒนางานวิชาการ  

    ๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคบับัญชามอบหมาย  
๒. งานตามขอบขา่ยภารกิจของกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นกลุ่มงานที่
ด าเนินการ เกีย่วกบัการนเทศการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพฒันาระบบ
บริหารและจัด การศกึษา เพื่อให้สถานศกึษามคีวามเขม้แข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานเท่าเทยีมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศยั เกิดการเรียนรู้ตาม วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหนา้ทีเ่กีย่วกบังานวิชาการ
และงานนิเทศการศึกษา เพ่ือ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน ศึกษา คน้คว้าทางวิชาการและ
วิเคราะห์วิจยั ติดตามตรวจสอบ และ ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
และปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยให้มีความรู้ความเขา้ใจ ในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผล การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู
และผู้เรียนในระดับสูง มคีวามสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศกึษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงาน โดย แสดงให้เห็นว่า มีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้
ใหม่เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มกีาร เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รบั
การยอมรบั และมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิค ชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา จนเป็นแบบอยา่ง แก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครู และ
บุคลากรในเขตพ้ืนทกีารศกึษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของ หลักสตูร มคุีณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ภารกิจ สาระความรูแ้ละลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

๑. การนเิทศการศกึษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการ และกระบวนการนิเทศ กล
ยุทธการ นิเทศการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศกึษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การ
ใช้กลยุทธ์ใน การนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุม และการประเมินเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพ การศกึษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์วิจัย ส่งเสริมใหข้้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา
ระบบการนิเทศภายใน สถานศึกษาได้ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอน 
และการบริหารการจัด การศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา แก่
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง ใช้เทคนิคการ นิเทศได้อย่างหลากหลาย ด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและวางแผนการศึกษา ไดแก่ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และ การเมืองไทย ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดบัชาติและระดับตา่ง ๆ การวิเคราะห์และ
ก าหนด นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
โดยสามารถให้ ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลู และรายงานผล เพื่อจัดท านโยบาย แผน และ
การตดิตามประเมนิผล ด้านการศึกษาให้ค าแนะน าปรึกษาเกีย่วกับการก าหนดนโยบายและการวางแผน
ด าเนินงาน และการประเมิน คณุภาพการจัดการศกึษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกีย่วกบัการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่มุง่ใหเ้กดิผลดี คุม้ค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๓. การพัฒนาหลักสตูรและการสอน ได้แก ่ความรู้เกีย่วกบัหลักสตูร การสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
หลักการพฒันาหลักสตูร การจัดการเรียนรู้จติวิทยาการศกึษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูร และการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา 
สาธิต แนะน า ครูใหจ้ดักจิกรรมที่สงเสริมการเรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสตูร และการน า
หลักสตูรไปใช้  

๔. การประกนัคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์วิจัย 
การจดัท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และ ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการ
จดัท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จดัการ การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรปูการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการจัด
การศึกษา โดย สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศกึษาให้บรรลุวัตถปุระสงคต์ามเจตนารมณ์ของการ
นิเทศ การบริหาร จัดการสถานศึกษา ไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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๖. การวิจยัทางการศึกษา ไดแก่ ระเบยีบวิธีวิจยั กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจยัไปใช้ โดย

สามารถ ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกบัการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแกป้ัญหา และพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้ ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการน าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการ
วิจยัเพือ่สร้าง องคค์วามรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ไดแก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้ 
แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่หมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะน า 
และ ใหค้ าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกค่ณะครแูละบุคลากรทางการศกึษา น าเสนอความรู้แนวคดิ 
ทฤษฎีด้วย วิธีการทีห่ลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ่หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดยีแบบปฏิสัมพันธ์  ส านักงานอัตโนมัติโดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ พฒันาการจัดการศึกษาแกส่ถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศกึษานิเทศก ์ไดแ้ก ่คุณธรรมและจริยธรรมส าหรบัศกึษานิเทศก ์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศกึษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี(Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพศกึษานิเทศก์มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั  

ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่
ตนเอง รับผิดชอบ และสามารถด าเนินการเกีย่วกบัการนิเทศการศึกษาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้การวัด 
การประเมนิ ผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ 
เขา้ใจในภาพรวม ของงานที่จะต้องปฏิบัติตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติจรงิได ้ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของคู่มือ 
เนื่องจากการ ปฏิบัติงานในต าแหน่งศกึษานเิทศก์ในปัจจบุัน มหีน้าทีค่วามรับผิดชอบที่หลากหลาย ล้วน
เกีย่วขอ้งกบักลุ่มงาน และบุคลากรต่าง ๆ ในทุกดา้น ซึ่งคูมื่อการปฏิบัติงานต าแหน่งศกึษานิเทศก์ฉบบันีจ้ะเนน้
เฉพาะในส่วนที่มีหนา้ที ่ความรับผิดชอบ ให้เกดิประสิทธิภาพตามวัตถปุระสงค์ขององคก์รเทา่นั้น  

ขอบขา่ยภารกิจ ภาระงานที่รบัผิดชอบ ของนางสาวกิติวรรณ  กองสุผล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
ปฏิบัตหิน้าที่และรับผดิชอบดังนี้  

ปฏิบัติหนา้ทีห่วัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา เป็นหัวหน้า    
กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศลิป์ (ดนตรี/นาฏศลิป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และรบัผิดชอบเกี่ยวกบังานวิชาการ และนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ 
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มาตรฐาน ศึกษาคน้คว้า ทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมนผลเพ่ือพัฒนาการ
จดัการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และมหีนา้ทีร่ับผิดชอบงาน ดังนี้  

๕.๑ วางแผน ก ากับ ติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การนเิทศการศึกษา  

๕.๒ มอบหมายงานให้ค าปรึกษา แนะน า แกป้ัญหาให้แก่ศึกษานิเทศกใ์นกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  

๕.๓ ควบคมุ ก ากับ เร่งรัดการปฏิบัติงานของศกึษานเิทศก์ในกลุม่งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการ นิเทศการศึกษา ให้ด าเนินงานตามระเบียบ หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วขอ้ง  

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริม
และ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศกึษา ต่อผู้ที่เกีย่วข้องและผู้บังคบับัญชาตามล าดับ  

๕.๕ พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  

๕.๖ ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลหรือส่วนราชการในเรื่องที่เกีย่วข้องกับ
กลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  

๕.๗ ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  
๕.๘ งานศกึษา คน้คว้า วิเคราะห์วิจยัการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  
๕.๙ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
๕.๑๐ รบัผิดชอบกลุ่มพัฒนมิตรโรงเรียนในอ าเภอวิเศษชัยชาญ และกลุ่มสามโก้โรงเรียนในอ าเภอ 

สามโก ้
๕.๑๑ การด าเนินงาน กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ 

ไดร้บัมอบหมาย ได้แก่ ๑) ส่งเสริมงานวิจยั งาน ICT/internet เพ่ือการเรียนการสอน ๒) อาเซียนศึกษา   
๓) ลดปริมาณการบ้าน/ลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ/ลดการเรียนพิเศษ ๔)โครงการเพศวิถี   

๕.๑๒ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทีผู่้บังคบับัญชามอบหมาย  
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Flow Chart แสดงกระบวนการจัดท าคูม่ือการปฏบัิติงาน 
ของศึกษานิเทศก ์ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอา่งทอง 
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กระบวนการท างานในข้ันตอนการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน 
 

ก าหนดรายละเอียดของคูม่ือการปฏิบัติงาน 
 

จัดท าคูม่ือการปฏิบัตงิาน  เสนอ  

ผูบ้ังคับบญัชาในเบื้องต้น 

 

จัดพมิพ์คูม่ือการปฏิบตัิงาน   

และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

ผูเ้กี่ยวข้องสามารถท าความเขา้ใจระยะเวลา 
และขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน  ของ

ศกึษานเิทศก ์
ตามคู่มือการปฏิบตัิงาน 

 

ศึกษานเิทศก์ผูป้ฏิบัตงิานมีผลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธภิาพ 

และสามารถด าเนนิการตามกระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนือ่ง 

 



 
 
 

 
(การสรา้งหลักสตูร การก าหนดโครงการการฝึกอบรม การบรหิารโครงการ การประเมินและติดตามผลโครงการ)  
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กระบวนการในข้ันตอนการปฏบัิติงาน  ของศกึษานิเทศก ์
 

โครงการตามแผนงานพัฒนา 
บุคลากรของสพฐ.หรอืสพป. 

คัดเลือกโครงการ 
ตามล าดบั 

 

เขียนโครงการและ 
ด าเนินการขออนุมัติ 

 

แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
 

พัฒนาปรับปรงุ 
หลกัสูตร 

ประสานงานกับฝา่ย 
ตา่งๆทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ประเมนิและติดตาม 
ผลโครงการ 

 

รวบรวม 
เอกสาร 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
(จัดซื้อจัดจ้าง) 

 

ด าเนินงาน ตาม
โครงการ 

 

ขออนุมัตติัวบุคคล 
และวิทยากร  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือการปฏิบัตงิานของศกึษานเิทศก์ 

รบัหนังสอืจาก สพฐ. 
หรอืหน่วยงาน 

ทีเ่กี่ยวข้อง จากงานธุรการ 
 

 

พิจารณากลั่นกรองจัดล าดับ 
ความส าคัญ และความเร่งด่วน 

วางแผนด าเนินการ 

ไม่เห็นชอบ  
 

เห็นชอบ 

แจ้งผู้มีส่วน  
เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 

รายงานผล 
 

ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ รวบรวมผลการปฏิบัติ 
 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 
ลงนาม 
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กระบวนการขั้นตอนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียน 

 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 

จัดท าแผนและเครื่องมอืการนิเทศ 
 

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผน 
 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือนิเทศ 
และเทคนิควธิีการที่หลากหลาย 

ศึกษานิเทศก์ 
 

เครื่องมือ 
 

ครูผู้สอน 
 

นักเรียน 
 

สะท้อนผลการนิเทศ 
ให้ผู้รับการนิเทศ 

ผู้บริหาร 

รวบรวมรายงานผลการนิเทศ วางแผนการนิเทศ 


