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ค ำน ำ 

     คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดของงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ

เพ่ือให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ เพ่ือร่วมกันปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่    ได้เป็นอย่างดี  

      หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู และ

เครือข่ายสถานศึกษา ที่จะร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้ามี่ กระบวนการ ขั้นตอน   

ในการท างานได้อย่างชัดเจน อันส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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     วิสัยทศัน์ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    

     นเิทศแนวใหม่ ใช้เทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่าย ขยายนวัตกรรม น าสู่คุณภาพการศึกษา 
 

หน้าที่รับผิดชอบตามต าแหน่ง 

ด้านนิเทศการศึกษา 
1. จัดท าแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2. ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับการนิเทศการศึกษา 
3. วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษา  
4. วิจัยหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า และนิเทศติดตามระบบช่วยเหลือผู้เรียนและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง 

ด้านการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพ 
1. จัดท าแผนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา า 
3. ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ชี้แนะและพัฒนางาน ด้านนโยบาย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนางานด้านนโยบาย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
1. วางแผนและพัฒนาตนเอง 
2. น าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทางวิชาการในชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 
หน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง 
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                                                                                                                            ๒ 
 



3. รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SGS 

4. รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

5. รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. ปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ มีหน้าที่ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7. ปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
7.1 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต 

  1) โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
  2) โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
  3) โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
  4) โรงเรียนวัดเขียนเขต 
  5) โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

7.2 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ 
  1) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
  2) โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
  3) โรงเรียนวัดนาบุญ 
  4) โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
  5) โรงเรียนวัดสระบัว 
  6) โรงเรียนวัดขุมแก้ว 
8. ปฏิบัติงานตามโครงการตามนโยบายของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      8.1 นิเทศการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย จ านวน ๔ โรงเรียน คือ 
1)  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 
2)โรงเรียนร่วมจิตประสาท 
3)  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 
4)  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

8.2 รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ/หรือ
จากหน่วยอื่น ๆ ดังนี้ 

1)  โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 
2)  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
3)  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
4)  โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 

 



                                                                                                                                  ๓ 
 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     ๙.๑ การส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน 
     ๙.๒ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
     ๙.๓ การบริหารจัดการโดยใช้อ าเภอเป็นฐาน (ABM) 
     ๙.๔ การส่งเสริมโรงเรียนโครงการ Partnership school 
     ๙.๕ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ล าดับที่ ๒ 
                
 
 
 
 
 
 

 



รูปแบบการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

สพป.ปท.2 

เครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

เครือข่ายนครรังสติ เครือข่ายนครธัญญะ เครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ เครือข่ายพลังครู
พัฒนา 

เครือข่ายบรูพาพัฒน์ เครือข่ายบึงสมัพันธ์ เครือข่ายศาลารตัน ์ เครือข่ายนววัฒนา 

1. โรงเรียนชุมชน
ประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
2. โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
3. โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
4. โรงเรียนวัดเขียนเขต 
5. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

 

1. โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
2. โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
3. โรงเรียนวัดนาบุญ 
4. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิต
ปิตยาราม 
5. โรงเรียนวัดสระบัว 
6. โรงเรียนวัดขุมแก้ว 
 

1. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 
2. โรงเรียนวัดประยูรธรรมา
ราม 
3. โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 
4. โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 
5. โรงเรียนวัดคลองชัน 
6. โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 
7. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจ
พิทยาคม 
8. โรงเรียนวัดแจ้งล าหิน 
9. โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 
10. โรงเรียนวัดเกตุประภา 
11. โรงเรียนสหราษฏร์บ ารุง 
 

1. โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
2. โรงเรียนวัดธัญญะผล 
3. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
4. โรงเรียนวัดลานนา 
5. โรงเรียนวัดสมุห ราษฎร์
บ ารุง 
6. โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 
7. โรงเรียนวัดสุวรรณ 
8. โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง 
9. โรงเรียนวัดทศทิศ 
10. โรงเรียนวัดอดิศร 
11. โรงเรียนกลางคลอง
สิบ 
 

1. โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 
2. โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 
3. โรงเรียนวัดพืชอุดม 
4. โรงเรียนวัดนิเทศน์ 
5. โรงเรียนวัดโสภณาราม 
6. โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 
7. โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 
8. โรงเรียนร่วมจิตประสาท 

 

1. โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
2. โรงเรียนวัดสุขบุณทริการาม 
3. โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 
4. โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
5. โรงเรียนวัดนิกรราษฎร์บ ารุง
วิทย ์
6. โรงเรียนวัดพวงแก้ว 
7. โรงเรียนวัดเจริญบุญ 
8. โรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง 
9. โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
10. โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
 

 

1. โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ 
2. โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 
3. โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 
4. โรงเรียนวัดปทุมนายก 
5.. โรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา 
6. โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 
7. โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 
 

1. โรงเรียนชุมชนบึงบา 
2. โรงเรียนวัดแสงมณี 
3. โรงเรียนศาลาลอย 
4. โรงเรียนชุมชนประชานิกร
อ านวยเวทย์ 
5. โรงเรียนคลองสิบสาม 
6. โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์
เจริญผล 
7. โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 
8. โรงเรียนวัดโปรยฝน 
9. โรงเรียนราษฏร์
สงเคราะห์วยิทยา 

 

กระบวนการพัฒนา 
1. ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น จัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียน 
2. จัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียน 
3. ปฏิบัติการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพตามกลุ่มคุณภาพ 
4. ประเมินและรายงานผลการนิเทศ 
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ ขยายผล ต่อยอด  
6. วางแผนพัฒนา ต่อยอด 



                                                                                                                              ๕ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 ที ่ ภาระงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 แจ้งนโยบายสู่การปฏิบัติ  1. บางขั้นตอนสามารถ
บูรณาการ 
2. ยึดหลักด าเนินการ
โดยเร็วที่สุด 
3. ใช้ระบบคุณภาพ  
P-D-C-A 

 1.1 รับหนังสือจาก สพฐ. / หน่วยงานอื่น  
 1.2 ศึกษารายละเอียดและท าความเข้าใจ 1 ชั่วโมง 
 1.3 บันทึกเสนอผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
1 วัน 

 1.4 ท าหนังสือราชการส่งออกแจ้งผู้เกี่ยวข้อง / แจ้งโรงเรียน
ในสังกัด 

1 วัน 

 1.5 รวบรวมข้อมูล / ติดตามข้อมูล 2 – 5 วัน 
 1.6 ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานเพ่ือน าส่งข้อมูล 1 วัน 

2 จัดท าโครงการ / จัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

 1. บางขั้นตอนสามารถ
บูรณาการ 
2. ยึดหลักด าเนินการ
โดยเร็วที่สุด 
3. ใช้ระบบคุณภาพ  
P-D-C-A 

 2.1 จัดท าโครงการเสนอเข้าแผนปฏิบัติการ 2 – 5 วัน 
 2..2 บันทึกเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการและ            

ขออนุมัติใช้งบประมาณ 
1 วัน 

 2.3 จัดท าหลักสูตรการอบรม / หัวข้อการประชุม / 
ก าหนดการจัดกิจกรรม 

1 วัน 

 2.4 จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 1 วัน 
 2.5 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม / 

ประชุม / จัดกิจกรรม 
1 วัน 

 2.6 ประสานความร่วมมือคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ / 
ประชุมคณะกรรมการ 

2 – 3 วัน 

 2.7 ด าเนินงานตามก าหนดการ 2 – 3 วัน 
 2.8 ประเมินผลการด าเนินงาน / ความพึงพอใจ 1 วัน 
 2.9 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         ๖ 
 

 ที ่ ภาระงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
3 จัดท าโครงการ / จัดกิจกรรม ตามหนังสือสั่งการ / แจ้งจัดสรร

งบประมาณ 
 1. บางขั้นตอนสามารถ

บูรณาการ 
2. ยึดหลักด าเนินการ
โดยเร็วที่สุด 
3. ใช้ระบบคุณภาพ  
P-D-C-A 

 3.1 บันทึกเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการและขอ
อนุมัติใช้งบประมาณ 

1 วัน 

 3.2 จัดท าหลักสูตรการอบรม / หัวข้อการประชุม / 
ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2 วัน 

 3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 1 วัน 
 3.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม / 

ประชุม / จัดกิจกรรม 
1 วัน 

 3.5 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในราชการ 5 - 7 วัน 
 3.6 ประสานความร่วมมือคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ / 

ประชุมคณะกรรมการ 
2 - 3 วัน 

 3.7 ด าเนินงานตามก าหนดการ 2 - 3 วัน 
 3.8 ประเมินผลการด าเนินงาน / ความพึงพอใจ 1 วัน 
 3.9 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 1 – 2 วัน 
 3.10 ส่งใช้เงินยืมเงินทดรองจ่ายในราชการ 7 วัน 
 3.11 ส่งรายงานผลการด าเนินงาน ตามหนังสือสั่งการ /  

แจ้งจัดสรรงบประมาณ 
3 วัน 

4 นิเทศติดตามและประเมินผล  1. บางขั้นตอนสามารถ
บูรณาการ 
2. ยึดหลักด าเนินการ
โดยเร็วที่สุด 
3. ใช้กระบวนการนิเทศ
แบบถึงชั้นเรียน 

 4.1 จัดท าแผนการนิเทศตามโครงการ 2 - 3 วัน 
 4..2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 วัน 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการ 1 วัน 
 4.4 จัดท าปฏิทินการออกนิเทศ 1 วัน 
 4.5 จัดท าเอกสารประกอบการนิเทศ / เก็บข้อมูล 2 - 3 วัน 
 4.6 ขออนุมัติไปราชการ / ขอยืมเงินทดรองจ่ายในราชการ 1 วัน 
 4.7 ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนที่เก่ียวข้อง / ประสานงาน

สอบถามความพร้อม 
1 วัน 

 4.8 ออกนิเทศตามก าหนดการนิเทศ 3 - 7 วัน 
 4.9 สรุปรายงานผลการนิเทศ 2- 3 วัน 
 4.10 ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายในราชการ 7 วัน 

 
 
 
 



                                                                                                                                         ๗ 
 

 ที ่ ภาระงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
5 เข้ารับการพัฒนา / รับนโยบาย  1. บางขั้นตอนสามารถ

บูรณาการ 
2. ยึดหลักด าเนินการ
โดยเร็วที่สุด 
3. ใช้ระบบคุณภาพ  
P-D-C-A 

 5.1 รับหนังสือสั่งการ / น าเสนอ 1 วัน 
 5.2 วางแผนการเดินทาง / มอบหมายภารกิจที่ก าลัง

ด าเนินการให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนในระหว่าง
ไปราชการ / ประสานผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

1 - 2 วัน 

 5.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1 วัน 
 5.4 บันทึกขออนุญาต / ขออนุมัติไปราชการ / ขออนุมัติ

ยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทาง 
1 วัน 

 5.5 เดินทางไปราชการ / เข้าร่วมการประชุม / อบรม 1 – 3 วัน 
 5.6 รายงานผลการประชุม / อบรม 1 วัน 
 5.7 ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายในการเดินทาง 5 วัน 
 5.8 วางแผนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น จัดท า

โครงการ / กิจกรรม นิเทศติดตาม 
2 – 3 วัน 

6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  1. บางขั้นตอนสามารถ
บูรณาการ 
2. ยึดหลักด าเนินการ
โดยเร็วที่สุด 
3. ใช้ระบบคุณภาพ  
P-D-C-A 

 6.1 วางแผนการด าเนินงาน 
- ศึกษารายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

2 – 3 วัน 

 6..2 ลงมือปฏิบัติ 2 –5 วัน 
 6.3 ประเมินผลการด าเนินงาน 1 วัน 
 6.4 ตรวจสอบ ทบทวน รายงานผลการด าเนินงาน 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                            ๘ 

แผนภูมิ Flowchart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 ต้นเร่ือง 

บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง วางแผน วนั เดือน ปีท่ีได้รับมอบหมาย 

สถานท่ี งบประมาณ หลกัสตูร / เนือ้หา 

ผอ.กลุม่นิเทศ 

ผอ.กลุม่นิเทศ ผอ.กลุม่นิเทศ 

ผอ.กลุม่นิเทศ 

อนญุาต / อนมุตัิ ไมอ่นญุาต / ไมอ่นมุตัิ 

ด าเนินการตามแผน 

รวมเร่ือง 

รายงานผล 


