
 



คำนำ  
 

การจัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร  ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและ คุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้พัฒนาระบบ การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็น
แนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน้าที่ ของรายบุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็น
ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใน การศึกษาและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานงานให้มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมถูกต้อง และชัดเจน คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียด
ของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ประจำ ที่ได้ รับ
มอบหมายตามภารกิจงาน ตามจุดเน้นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื ่นที่
เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน
ของรายบุคคล ขอขอบคุณ นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 และนายชรินทร์  เจริญไชย ผู ้อำนวยการกลุ ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญและทำให้ เกิดคู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์
รายบุคคล เล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ในการทำงาน
ต่อไป  

 
 

                              นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง            หน้า  

คำนำ               ก  
สารบัญ               ข  
การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล          1 
แนวทางการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่           4  
- งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล       4  
  และประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา    7  
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้       13  
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง       16  
  หรือที่ได้รับมอบหมาย  
- งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล       18  
  และประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระบวนการเรียนรู้  
1.1 งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ

พิเศษ  
1.2 งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา หลักสูตรและกระบวนการ 

2. กลุ่มงานวัดและประเมิน การศึกษา 
2.1 งานส่งเสริมการวัดและ ประเมินผลการศึกษา  
2.2 งานส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา  
2.3 งานติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการวัดและ ประเมินผลการศึกษา  
2.4 งานทดสอบทางการศึกษา 

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
3.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
3.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา 

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลระบบบริหารและ การจัดการศึกษา  
4.1 งานส่งเสริมและพัฒนา ระบบการนิเทศและการจัด กระบวนการเรียนรู้  
4.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่ การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน  
4.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ บริหารและการจัดการศึกษา  
4.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบ บริหารและการจัดการศึกษา 

5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  
5.1 งานส่งเสริมพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา  
5.2 งานตรวจสอบคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  
5.3 งานส่งเสริมและ ประสานงานการประกัน คุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา  
5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพการศึกษา 

6. กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  
6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและ สารสนเทศ  
6.2 งานวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  
6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา 
 
 



 

การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
ชื่อ นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ เลขที่ตำแหน่ง  
ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีลาหรือไป 

ราชการ (ลำดับที่ 1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  
1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
5. วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการประเมิน ติดตาม

และตรวจสอบการศึกษา  
6. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาระดับประถม และ

ระดับมัธยมศึกษา 
๗. การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
๘. รับผิดชอบภาระกิจงานตามโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

- หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา  
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา  
- งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๙. รับผิดชอบภารกิจงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  

1๐. รับผิดชอบภารกิจงานการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย  
- ศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๔  ตำบลบงเนือ และตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน 
1๑. รับผิดชอบภารกิจงานนโยบาย สพฐ. สพป. และงานจากหน่วยงานภานนอก 

-  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
-  โครงการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  
-  งานหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา เช่น ตรวจแผนการสอนเพศวิถีศึกษา นิเทศติดตาม  
-  งานสุขภาพจิตโรงเรียน 
-  แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform.  



 

-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
--  obec content center คลังสื่อการเรียนการสอน 
-  งาน DLTV - DLIT นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
-  งานประชาสัมพันธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
-  งานประเมินครูผู้ช่วยในศูนย์เครือข่ายที่ 14  
-  งานนิเทศการศึกษาประจำศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ ๑๔ 
-  งานประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาในการเลื่อนเงินเดือน ในศูนย์เครือข่าย  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ ๑๔ 
-  งานยาเสพติดในสถานศึกษา  
-  งานโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ 
-  งานโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
-  งานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   (COVID-19) 
-  ศึกษาค้นคว้า  วิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

แนวทางการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล การเรียนรู้

ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล  การเรียนรู้
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
2. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  สามารถ
ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

2.1 เพื ่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี  
ประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย  

2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานและดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ  ประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
4. คำจำกัดความ  

การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น  ระบบเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้
สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  

การประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที่อยู่ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรม  ที่ตน
สอน ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมายใน แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้ว แก้ไขข้อบกพร่อง
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและ มีการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู ้ของ 
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้  ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา  แนวทางการดำเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน



 

เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ  การศึกษา และการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการ เรียนรู้
จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพ  และ
สถานการณ์จริง หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมี การกำหนด
ชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์  พร้อมคำอธิบาย
คุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับชั้น เรียน
และสถานศึกษา  

1) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษารวมทั้ง  แนว
ทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2) เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจทักษะให้กับผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน  

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน แนว
ปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบ ต่าง ๆ โดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริง  

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ 
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา  เขตพื้นที่
การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ  สถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร  ระดับสถานศึกษาและ
นำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา  

6) นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ดำเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  

7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและ  สถานศึกษา
เพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 
6. เครื่องมือ  

1) แบบสำรวจข้อมูล  
2) ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา  
3) แบบรายงานผล  
 



 

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
1) คู่มือการดำเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา  
2) คู่มือการวัดผล และเทียบโอนผลการศึกษาในทุกระดับ  
3) แบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

๒. วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ กระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ ดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  

๓. ขอบเขตของงาน  
เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประสาน 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
 

๔. คำจำกัดความ  
การพ ัฒนาหล ักส ูตร  (Curriculum Development) หมายถ ึง การดำเน ินงานเพ ื ่อให ้ ได ้มาซึ่ ง 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดทำหรือ ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ ่งขึ ้น หรือสร้าง  
หลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการ จัดทำ
เอกสารประกอบหลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ สำหรับผู้เรียน  

การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching Instruction) หมายถึง การ ดำเนินการของ
ครูผู้สอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน/
จัดการเรียนรู้การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการ สอน สื่อการสอนการประเมินผล
การเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอน  ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการ แสวงหา
ความรู้สร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพตามท่ีมุ่งหวังในหลักสูตร 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยใน การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อ  คุณภาพผู้เรียน 
และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ในการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนา การดำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการ  การสรุปผลการแห้ปัญหา
และรายงานผล และนำผลการวิจัยในประยุกต์ใช้  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการ จัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง  ด้านร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา อีกท้ังมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล เพ่ือ
การแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐานประกอบด้วย ส่วนที ่เป็น แกนกลางซึ ่งกำหนดโดย
หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง สา  นักงานเขตพื้นที่การศึกษากา
หนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และ ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่  เป็นเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละ



 

แห่งสามารถกำหนดเพ่ิมเติมขึ้นเองได้เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับ ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน  

การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้สำหรับบุคคลที่มีความ ต้องการเป็น
พิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กท่ีมีความพกพร่องหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้และ จัด การศึกษาตามนโยบายของ
หน่วยงานส่วนกลาง ทั้งในด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความ ต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

  

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๕.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศ ึกษาพิเศษ ผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้มี  

ความสามารถพิเศษ  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑) ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

รวมทั ้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู ้ด ้อยโอกาส และ  ผู ้มี
ความสามารถพิเศษ  

๒) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ  

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้  

    ๓.๑ พัฒนาครูผู ้บริหาร ให้มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา  พิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา หลักสูตรได ้ 

    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องในการ
จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  

๔) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง  

๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้ อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๕.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)และ มาตรฐาน

การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้  
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักสูตร  
๓. พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน ได้ส่วน

เสียทุกฝ่าย  



 

๕. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ เรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน ชั้นเรียน
และการนิเทศภายใน  

๘. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาและ นำข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

๕.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ขั้นตอนและแนวการ
ปฏิบัติ  

๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๒. ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู ้ของครู  

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๕. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

๖. Flow Chart การปฏิบตัิงาน  

 
 



 

๖.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๗. แบบฟอร์มท่ีใช้  

๑) คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
๒) เครื่องมือการประเมิน/การตรวจสอบหลักสูตร  

๘. เอกสารประกอบ  
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๒. แนวทางการบร ิหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๕. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๖. แนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๗. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๘. แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๙. แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
๑๐. แนวทางการจัดทาหลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑1. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการ

นา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ฯ 
(ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

๑2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑) ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลว ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง การบริหารจัดการ

หลักสูตร สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ลว ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ายประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๖๑  



 

๔) ที่ สพฐ. ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๖๑  

๕) แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศ  
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของ
สถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  

๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใน โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ลว ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๗) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลว ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๗  

๘) ที่ ๑๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๒. วัตถุประสงค ์ 

2.๑ เพื ่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของ  
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๒.2 เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  การ
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติตดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและ  พัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๔. คำจำกัดความ  

การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม  รูปแบบ 
แนวทาง เทคนิค วิธีการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงาน การสร้าง จัดหา
เครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการ บริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็น การส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา  

ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คำแนะนำ ชี้แนะ ส่งเสริม อบรมพัฒนา สร้างเสริม
องค์ความรู้ให้แก่ผู ้รับการนิเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและ การพัฒนา
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ  

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน ได้ฝึก
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะสามารถ  นำไปปฏิบัติ
หรือใช้ประโยชน์ได้  
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๑) วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี ่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด  
กระบวนการเรียนรู้  

๒) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของ สถานศึกษา  
๓) จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๔) กำหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพื่อ  ดำเนินการ

นิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา 
๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพ่ือนำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ การนิเทศ

และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป  
๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
 
 



 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
๖.๑ พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
 
๗. แบบฟอร์มท่ีใช้  
๑) แบบนิเทศติดตามการาพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
๒) แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่นระบบการ  นิเทศ

ภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ  
๓) แบบประเมินผลโครงการนิเทศ  
๔) เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 



 

๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)และที่ แก้ไข

ปรับปรุงเพิ่มเติม  
๓) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๔) หลักการบริหารพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย  
๕) หลักการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
2. วัตถุประสงค ์ 

1)เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่  เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2)เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่  เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน  

เป็นคู่มือที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ 
ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ  

1)การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  
มอบหมายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2)เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่  
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. คำจำกัดความ  
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หมายถึง การทำงานร่วมกับ  หน่วยงาน

อื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หน่วยงาน
ภายใน หมายถึง ส่วนราชการต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานอื่น ๆ 
ที่นอกเหนือจากส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1)การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษา เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน  
1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ  
1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายใน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย  
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2)การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน  

2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ  
2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายนอก  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย  



 

2.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสำนักงานเขต
พ้ืนที ่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. แบบฟอร์มท่ีใช้  
1) หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือทำงานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  
2) คำสั ่งการสนับสนุนหรือทำงานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษา  
3) การสรุปผลการสนับสนุนหรือทำงานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานเขต พื้นที่

การศึกษา 4)แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545  
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล การศึกษา

ระดับชาติ  
2. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  สามารถ
ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1)เพื ่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี  
ประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย  

2)เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน  

เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานและดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ  ประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ  
4. คำจำกัดความ  

การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย  หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น  ระบบเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

การประเมินระดับชาติ(National Tests) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่ ดำเนินการโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้เรียนทุกคนที่เรียนใน  ระดับชั้นสำคัญ (Key 
Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ  ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ  ตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี ่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ระดับชาติ  

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  
2. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ

การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติเช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)สำนัก  ทดสอบทาง
การศึกษา  

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  เกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  

4. ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู ้เรียนตามแนวทางที ่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทาง 
การศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด  



 

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

6. นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ  การ
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ  
6. เครื่องมือ  

6.1 แบบติดตามตรวจสอบ  
6.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล  
6.3 แบบรายงานผล  

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
7.1 แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ  
7.2 คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ  
7.3 เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


