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กระทรวงศึกษาธิการ 

 



คำนำ 

 

 คูมือการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ เปนการรวบรวมกรอบการปฏิบัติงาน และขอบขายความรับผิดชอบ

การปฏิบตัิงานนหนาท่ี ประกอบดวย ขอบขายงานในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

งานท่ีไดรับมอบหมายตามภารกิจ กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ และกลุมเครอืขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 

โดยกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูรวมงานและผูบังคับบัญชาไดทราบถึง กรอบ แนวทางการ

ดำเนินงานในความรับผิดชอบ และใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

เทาเทียมกันโดยยึดอำเภอเปนฐาน อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมาย

ของการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอขอบคุณ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 รองผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ศึกษานิเทศก และผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีไดให

คำแนะนำและชวยเหลอืในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงดวยด ี
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กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

 

แนวคิด  

  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต 3 เปนกลุมงานท่ีดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผล การพัฒนา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ

บริหาร และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียน 

ท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา              

ในงานตามภารกิจของ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ท่ีมีศึกษานิเทศกแตละคน

รับผิดชอบตามกรอบงานท่ีไดรับ มอบหมาย จึงตองมี คูมือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกแตละบุคคล 

 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานของ นางสาวสมลักษณ  วิจบ และศึกษานิเทศก ในการปฏิบัติ 

ราชการในฐานะของบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

2. เพ่ือสรางวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด 

การศึกษา   

3. เพ่ือประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เก่ียวกับบทบาท 

หนาท่ี และภารกิจของศึกษานิเทศก  

 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 

 ศึกษานิเทศกทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับงานวิชาการและงานนเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ดังนี้ 

 1.งานนิเทศการศึกษา โดสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล

การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การศึกษาคนควาทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเปนเอกสาร คูมือและสื่อ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และ

เผยแพรใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู 
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 3. การวิเคราะห วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผูท่ี

สนใจท่ัวไป 

 4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือเปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ

และการพัฒนางานวิชาการ 

 

ภารกิจและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1. การนิเทศการศึกษา ไดแก หลักการและรูปแบบการนิเทศ วีการละกระบวนการนิเทศ กลยุทธ 

การนิเทศการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรางทักษะในการนิเทศ 

การใชกลุทธในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะหวิจัย สงเสริมใหขอเสนอแนะในการพัฒนา

ระบบ และการบริหารจัดการ ประสาน สนับสนุนเผยแพรผลงานดานการนิเทศการศึกษาแกหนวยงานท่ี 

เก่ียวของ ใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหายดวยความเปนกัลยาณมิตร 

 2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดแก ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตาง ๆ การวิเคราะห

และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบาย

การศึกษา โดยสามารถใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลและรายงานผล รวมท้ังการติดตาม 

ประเมินผลดานการศึกษา แนะนำใหคำปรึกษาเก่ียวกับการกำเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษา 

 3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ไดแก ความรูเก่ียวกับหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยากรศึกษา การวัดและประเมินผล 

โดยสามารถใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต 

แนะนำครูใหจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมกาเรียนรู ไดเต็มศักยภาถของผูเรียน การนำหลักสูตรปใช และประเมิน

ผลักสูตร 

 4. การประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การบริหารคุรภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 

วิเคราะห วิจัย การจัดทำมาตฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ  
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กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะการ

วางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่องและพรอม

รับการประเมินภายนอก 

 5. การบริหารจัดการศึกษา ไดแก หลักการและระบบขอบขายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร

จัดการศึกษาโดยใชอำเภอเปนฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษา โดยสามารถใหคำปรึกษาแนะนำ การจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมรณของ

การนิเทศ การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการศึกษาโดยใชอำเภอ         

เปนฐาน 

 6. การวิจัยทางการศึกษา ไดแก ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช โดย

สามารถใหคำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับกระบวนการวิจัยไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 

ใหคำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัย

เพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ ดานการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

 7. กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ไดแก เสนอกลวิธีการนำ

ความรู แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควา 

ฯลฯ การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภท

ตาง ๆ แนะนำและใหคำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอ

ความรู แนวคิด ทฤษฎีดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมตอการเรียนรู 

 8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชสื่อ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษา การใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดยสามารถใชเทคโนลีสารสนเทศ เพ่ือการ

พัฒนาตนและการพัฒนางานไดอยางเหมาะสม ใหคำปรึกษา แนะนำ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาการจัดการศึกษาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 9. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมในการนิเทศ

การศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) โดย

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของศึกษานิเทศก มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติตน เปน

แบบอยางท่ีดี 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานดานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ในสวนท่ี

รับผิดชอบ และสามารถดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัด

และประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือครูและนักเรียนอยางเปน

ระบบ เขาใจในภาพรวมของงานท่ีจะตองปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปปฏบิตัิจริงได 

 

ขอบเขตหรอืขอจำกัดของคูมือ 

 เนื่องจากการปฏิบัติงานในตำแหนงศึกษานิเทศก ในปจจุบัน มีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย 

เก่ียวของกับกลุมงานและบุคคลตาง ๆ ในทุกดาน คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเนนเฉพาะในสวนท่ีตนเอง 

มีหนาท่ีตามความรับผิดชอบ ใหเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคขององคกรเทานั้น 

 

ขอบขายภารกิจ 

 1. งานธุรการ 

2. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

    2.1 งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ 

ผูดอยโอกาสและความสามารถพิเศษ 

    2.2 งานสงเสริมและพัฒนา ออกแบบการจัดการเรียนรู 

    2.3 งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู 

 3. กลุมงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    3.1 งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

    3.2 งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

    3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

    3.4 งานทดสอบทางการศึกษา 

 4. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    4.1 งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนลีทางการศึกษา 

    4.2 งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 5. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

    5.1 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
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    5.2 งานสงเสริม สนับสนุน เครือขายการนิเทศของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงาน 

สถานศึกษาท่ีเก่ียวของ และชุมชน 

    5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของสถานศึกษา 

    5.4 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 6. กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

    6.1 งานสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

    6.3 งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

    6.4 งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 7. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

    7.1 งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

    7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

    7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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ขอบขายภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

 

ช่ือผูรับผิดชอบ  นางสาวสมลักษณ  วิจบ ตำแหนง  ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 

มีหนาท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ภารกิจตามหนท่ีความรับผิดชอบ 

   1.1 ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              

   1.2 ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)           

   1.3 บริหารงานและวางแผนการดำเนินงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ตลอดจน ใหคำแนะนำปรึกษา ดูแล ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล การจัดการศึกษา           

   1.3 ตรวจ กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัด การศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีกำหนด กอนนำเสนอรองผูอำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 3 ตามลำดับ เพ่ือพิจารณาสั่งการหากไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให นายวรายุทธ ทวีลาภ และ 

นางสาวดอกไม ชินโคตร ปฏิบัติหนาท่ีแทน    

   1.5 สงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู วิเคราะหภาระงาน 

นโยบาย จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู   

   1.6 สงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู   

   1.7 สงเสริมการนิเทศโดยใชโรงเรียนและโครงการเปนฐาน สงเสริมการนิเทศภายใน การนิเทศ 

จากภายนอก และการนิเทศแบบมีสวนรวม  และนำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ

นิเทศ การบริหารจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู  การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา    

   1.8 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ

สงเสริม การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก    

   1.9 งานพัฒนาสงเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงาน – อาชีพ    

   1.10 งานสงเสริมการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  

Community : PLC)        
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   1.11 งานสนับสนุน สงเสรมิ และเผยแพรการวิเคราะห วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหาร 

และการจัดการศึกษา            

   1.12 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน สงเสริมสนับสนุน 

การจัด การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ในเครือขายโรงเรียนขาม – หนองโดน 

อำเภอจัตุรัส          

   1.3 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 2. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

    2.1 พัฒนาระบบงานธุรการ ระบบขอมูลสารสนเทศ ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

      2.2 สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

กระบวนการเรียนรู 

    2.3 สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุมงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    2.4 สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

    2.5 สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผระบบบริหารและการ

จัดการศึกษา 

    2.6 สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

    2.7 สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

    2.8 งานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบของ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedures) 

    1) วิเคราะห สังเคราะห ขอมูล ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 

    2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู 

ความเขาใจในการพัฒนางานดานการจัดการศึกษา 

    3) สงเสริมและประสานงานความรวมมือระหวาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชุมชน 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

    4) นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหคำแนะนำ ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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    5) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา 

    6) สรุปรายงานผล และเผยแพรตอสาธารณะชน 

 3. ภารกิจตามกลุมสาระการเรียนรู 

    งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 4. ภารกิจพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 

    ในปการศึกษา 2564 ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียน ดังนี้ 

    4.1 เครือขายโรงเรียนบานขาม-หนองโดน จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบดวย 

  1) โรงเรียนบานขามราษฎรนุกูล 

  2) โรงเรียนบานใหมนาดี 

  3) โรงเรียนบานโนนครอ 

  4) โรงเรียนบานนา 

  5) โรงเรียนบานหนองลูกชาง 

  6) โรงเรียนบานง้ิว 

  7) โรงเรียนบานโนนฝาย 

  8) โรงเรียนบานรานหญา 

  9) โรงเรียนบานหนองโดน 

  10) โรงเรียนบานหวย 

  11) โรงเรียนบานยางเครือ 

  12) โรงเรียนบานพลับ (มีราษฎรบำรุง) 

    4.2 เครือขายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ จำนวน 9 โรงเรยีน ประกอบดวย 

  1) โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 

  2) โรงเรียนบานมะเกลือโนนทอง 

  3) โรงเรียนบานหลุบง้ิว 

  4) โรงเรียนบานสระสี่เหลี่ยม 

  5) โรงเรียนบานทุงสวางวัฒนา 

  6) โรงเรียนบานหนองบัวใหญ 

  7) โรงเรียนบานหนองบัวรอง (นิเทศอุปถัมภ) 
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  8) โรงเรียนบานจาน (นิเทศอุปถัมภ) 

  9) โรงเรียนบานหนองไผลอม 

        หนาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

  1) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

        ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedures) 

  1) ศึกษาขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

  2) จัดทำแผน/ปฏิบัติทิน และเครื่องมือการนิเทศ 

  3) ขออนุญาตออกนิเทศตามแผน/ปฏิทิน 

  4) ทำการนิเทศโรงเรียน โดยใชเครื่องมือการนิเทศและเทคนิคการนิเทศ 

  5) รายงานผลการนิเทศ 

        แบบฟอรมท่ีใช (Form) 

  1) เครื่องมือการนิเทศ 

  2) สมุดนิเทศการศึกษา 

        เอกสารบันทึก (Record) 

  1) แบบนิเทศ 

  2) ภาพกิจกรรมการนิเทศ 

 5. ภารกิจงานตามนโยบาย/โครงการพิเศษ 

     5.1 โครงการสิง่แวดลอมศึกษา “สืบสานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน” ตาม

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

    5.2 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

   หนาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 1) ดำเนินการ 

 2) ประสานงาน 

   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) 

 1) รับหนังสือ/นโยบาย จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2) พิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ วางแผนการดำเนินการ 

 3) บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือลงนาม/เห็นชอบ 
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 4) จัดทำโครงการเสนอผูบังคับบัญชา 

5) แจงผูท่ีเก่ียวของดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

 6) ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการท่ีเสนอ 

 7) ติดตาม ตรวสอบผลการปฏิบัติ 

 8) รวบรวมผลการปฏิบตัิ 

9) สรุปรายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


