
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  

วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 
 
 
 



 

 

 

วางแผนการนิเทศ เดือนละ 1 คร้ัง 
(สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 

- ประชุม (ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

- จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการ
เปิดภาคเรียน  
(ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ฯ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ฯ 

- ท าค าสั่งและปฏิทินการออกนิเทศ ฯ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ฯ 

- จัดส่งเอกสารให้กับโรงเรียนในสังกัด 
สพป.นว 2 (ระยะเวลา 1 วัน) 
ผู้รับผิดชอบ ธุรการ 

      P 
 

 

ให้ความรู้ในเร่ืองท่ีจะนิเทศ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่อง ฯ 

I 

ให้การนิเทศและควบคุมคุณภาพ 
- การตรวจเยี่ยมการเปิดภาค

เรียน (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มโรงเรียนและ
บุคลากรภายในเขตพื้นที่ ฯ 

- การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
การศึกษา ภาคเรียนละ  1 
ครั้ง (ระยะเวลา 1 เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มโรงเรียน 
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ข้ันที่ 1 ข้ันที่ 2 

 

ข้ันที่ 3.2 

 

ข้ันที่ 3.1 

 

ข้ันที่ 3.3 
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บ ารุงขวัญ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่อง ฯ 
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ประเมินและสรุปผลการนิเทศ ฯ 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม
โรงเรียนและกลุ่มงานนิเทศ ฯ 
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ข้ันที่ 4 

 

ข้ันที่ 5 

 

ปรับปรุง 

ศึกษานิเทศก์ พชรวรรณ ธนทวีสกุล 



นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา (ข้อสอบมาตรฐานกลาง) 
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
4. กลุ่มงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนส่ือความ 
   2.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   3.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  4.  ทดสอบทางการศึกษา (การทดสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง) 
   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 



   4.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
   4.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   4.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   4.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   4.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.1  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และ 
การจัดกระบวนการเรียนรู ้
   1.2  ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.3  จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   1.4  ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
    1.4.1  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลัก 
ในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครู
ต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมท้ังส่งเสริม 
การนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
    1.4.2  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพฒันา (Joint Project) เป็นต้น 
   1.5  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ 
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและชุมชน 
   2.1  ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
   2.2  จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
สถานศึกษา 
   2.3  ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย 
    2.3.1  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    2.3.2  จัดต้ังและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
    2.3.3  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    2.3.4  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
   2.4  จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ ส่ือ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ 
  3.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 



   3.1  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและ 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
   3.2  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ  ในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
   3.3  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
   3.4  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
  4.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   4.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
   4.2  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.1  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    4.2.2  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
    4.2.3  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
   4.3  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  ส่งเสริม  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.1  ศึกษา  ความต้องการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   1.2  ด าเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่ือต้นแบบของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   1.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   2.2  วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 
   2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาส่ือ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                1.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



  2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา                
            3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  งานอื่น ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย  
   1.1  งานเพศวิถีศึกษา 
   1.2  งานข้อสอบมาตรฐานปลายปี 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี  จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

   1. ราษฎร์ร่วมสามัคคี                  
   2. วัดหนองมะขาม     
   3. วัดด่านช้าง    
   4. บ้านทุ่งท่าเสา    
   5. วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)   
   6. บ้านหนองละมาน    
   7. วัดหนองปลาไหล    
   8. บ้านหนองคล้า   
   9. วัดหนองตางู    
   10. บ้านโคกกว้าง     
   11. วัดจิกลาด    

   12. วัดคลองจินดา 
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


