
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

โดย
นางวรวรรณ  วัชรเสถียร

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ

รายบุคคลของศึกษานิเทศก์

ตัวชีวั้ดที ่

คู่มือการปฏิบัติงาน



 
 

คู่มือการปฏิบัตงิานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวรวรรณ  วัชรเสถียร 
 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 
 

ค าน า  
 

   การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ นางวรวรรณ  วัชรเสถียร 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการปฏิบัติงานรายบุคคล
ของศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและ 
คุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้พัฒนาระบบ  การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน้าที่  ของ
รายบุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใน  การศึกษา
และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานให้มีประสิทธิภาพ  มีความ
ครอบคลุมถูกต้อง และชัดเจน   
   คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ประจ า ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจงาน ตามจุดเน้นของ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท 
อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงานของรายบุคคล ขอขอบคุณ  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนส าคัญและท าให้ 
เกิดคู่มือปฏิบัติงานฯ เล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
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ข 
สารบัญ 
 

เรื่อง           
 หน้า  
ค าน า               ก  
สารบัญ               ข  
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล          1 
แนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่           4  
- งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล       4  
  และประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา    7  
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้      13  
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      16  
  หรือที่ได้รับมอบหมาย  
- งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล      18  
  และประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระบวนการเรียนรู้  
1.1 งานส่งเสริมพัฒนา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี

ความสามารถพิเศษ  
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 หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชน  
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 

 



๒ 
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล 

 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2  
ชื่อ นางวรวรรณ วัชรเสถียร   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   เลขที่ต าแหน่ง  ๒๒ 

  ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  

1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
5. วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการประเมิน 

ติดตามและตรวจสอบการศึกษา  
6. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาระดับประถม 

ศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
7. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา (ก.

ต.ป.น)     
8. ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
9. รับผิดชอบภาระกิจงานตามโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
     - งานคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
     - งานวัดและประเมินผลการศึกษา  
     - งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
     - งานประกันคุณภาพการศึกษา  
     - งานวัดและประเมินผลการศึกษา  
     - งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  
10. รับผิดชอบภารกิจงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
11. รับผิดชอบภารกิจงานการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย  
     - ศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๕ 
12. รับผิดชอบภารกิจงานนโยบาย สพฐ. สพป. และงานจากหน่วยงานภายนอก 



๓ 
 
       ๑๒.๑ งานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหาร
ทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
         - งานก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกลยุทธ์และจัดท าแผน พัฒนาคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  

      -  งานน าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
มาก าหนดวิธีการเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

     ๑๒.๒ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
         - งานด าเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของ
คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   - งานรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา  
   - งานจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา  
 
๑. การเผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
๒. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๓. ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. นิเทศติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. งานประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศกากับติดตามและประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
การศึกษาท่ี ๑๕ 

๖. รับผิดชอบงาน/โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา, โครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ, งานที่เก่ียวข้องกับระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น.  
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๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- โครงการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

          - โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
 - โครงการ  อารยเกษตร  สืบสานรักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย    
           “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
 - การสอบธรรมศึกษา 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

แนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
 

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

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล  การ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย  

2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ  
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  
4. ค าจ ากัดความ  

การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
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เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและ  
ประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  

การประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที่
อยู่ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/
กิจกรรม ที่ตนสอน ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็น
เป้าหมายใน แต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัด
เพียงใด แล้ว แก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายและ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของ ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้
ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  
ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา  แนว
ทางการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพ การศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการ 
เรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพ 
และสถานการณ์จริง หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมี  
การก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์  
พร้อมค าอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับชั้น  
เรียนและสถานศึกษา  

1) ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษารวมทั้ง 
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน  
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3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน 
แนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบ  
ต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัด  
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดท าเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ  
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร  
ระดับสถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา  

6) นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  

7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและ 
สถานศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 
6. เครื่องมือ  

1) แบบส ารวจข้อมูล  
2) ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา  
3) แบบรายงานผล  

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

 
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  กระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ ด าเนินการ 
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บรรลุผลตามเป้าหมาย   
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น  พ้ืนฐาน 
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  

๓. ขอบเขตของงาน  
เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือประสาน  
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
 

๔. ค าจ ากัดความ  
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดท าหรือ ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้าง  
หลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการ  
จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียน  

การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  (Teaching Instruction) หมายถึง การ 
ด าเนินการของครูผู้สอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การ
จัดการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู้การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการ  
สอน สื่อการสอนการประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอน 
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการ 
แสวงหาความรู้สร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพตามที่ มุ่งหวังใน
หลักสูตร 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยใน 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อ  
คุณภาพผู้เรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน 
ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา การด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ 
การสรุปผลการแห้ปัญหาและรายงานผล และน าผลการวิจัยในประยุกต์ใช้  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง  
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมีคุณภาพได้  
มาตรฐานสากล เพ่ือการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย ส่วนที่เป็น 
แกนกลางซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง สา  
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และ ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่  
 



๘ 
 
เป็นเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดเพ่ิมเติมขึ้นเองได้เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับ  
ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้ส าหรับบุคคลที่มีความ 
ต้องการเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความพกพร่องหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้และ จัด 
การศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งในด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา  
(หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความ 
ต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

  

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๕.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี  

ความสามารถพิเศษ  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑) ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  

พ้ืนฐานรวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ  
ผู้มีความสามารถพิเศษ  

๒) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้ง 
ในและต่างประเทศ  

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้  

    ๓.๑ พัฒนาครูผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา  พิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา หลักสูตรได้  

    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี ความสามารถพิเศษ  

๔) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตร  
อย่างต่อเนื่อง  

๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส  
และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 
 
 
 



๙ 
 
 
๕.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)และ 

มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้  
   ๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
   ๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักสูตร  
๓. พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
๕. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน 

สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ  

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน  

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
๘. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาและ น า

ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
๕.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนและ

แนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ของครู  

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๑๐ 
๖. Flow Chart การปฏิบตัิงาน  

๖.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

ศึกษาเอกสาร แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย / การศึกษาขั้นพื้นฐาน / การศึกษาพิเศษ 

ส่งเสริม และ ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียน  ชุมชน  และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษา 

ในการใช้หลักสูตร 

 

สรุปรายงานผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ไม่มีคุณภาพ 



๑๑ 
 
๗. แบบฟอร์มท่ีใช้  

๑) คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
๒) เครื่องมือการประเมิน/การตรวจสอบหลักสูตร  

๘. เอกสารประกอบ  
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑   
๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑  
๕. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ 
๖. แนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๗. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๘. แนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๙. แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
๑๐. แนวทางการจัดทาหลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑1. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรหลักเพ่ือสร้างความเข้าใจ เรื่องการนา 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับ  
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

๑2. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑) ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้  

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลว ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร  

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

๓) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่ม  



๑๒ 
 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน ๒๕๖๑  

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

๕) แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศ  
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน  

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

๗) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพ่ิมวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลว ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

๘) ที่ ๑๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

๒. วัตถุประสงค์  
2.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒.2 เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติตดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและ  
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๔. ค าจ ากัดความ  

การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม  
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน การ
สร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการ 
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็น การ 
 



๑๓ 
 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ  
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้ค าแนะน า ชี้แนะ ส่งเสริม อบรมพัฒนา 
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและ  
การพัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆ  

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะสามารถ  
น าไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้  
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๑) วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด 
กระบวนการเรียนรู้  

๒) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของ  
สถานศึกษา  

๓) จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
๔) ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ 

ด าเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน  
ของสถานศึกษา 

๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพ่ือน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ  
การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป  

๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

๖.๑ พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
๗. แบบฟอร์มท่ีใช้  
๑) แบบนิเทศติดตามการาพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
๒) แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่นระบบการ  

นิเทศภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ  
๓) แบบประเมินผลโครงการนิเทศ  
๔) เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 



๑๕ 
 
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)และท่ี 

แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม  
๓) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๔) หลักการบริหารพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย  
๕) หลักการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่  
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่  
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน  

เป็นคู่มือที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที ่ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ  

1) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับ มอบหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. ค าจ ากัดความ  
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน หมายถึง การท างานร่วมกับ  

หน่วยงานอ่ืนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา หน่วยงานภายใน หมายถึง ส่วนราชการต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงาน
ภายนอก หมายถึง หน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา  



๑๖ 
 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน  

1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ  
1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย  
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในส านักงานเขต

พ้ืนที ่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกส านักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษา  
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกส านักงานเขต

พ้ืนที ่การศึกษา เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน  
2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ  
2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน

ภายนอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย  
2.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกส านักงาน

เขตพ้ืนที ่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6. แบบฟอร์มท่ีใช้  

1) หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2) ค าสั่งการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา  

3) การสรุปผลการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 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 
 
 
 
 



๑๗ 
 

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

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

การศึกษาระดับชาติ  
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1)เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย  

2)เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน  

เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานและด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ  
4. ค าจ ากัดความ  

การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น ระบบเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

การประเมินระดับชาติ(National Tests) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่  
ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน 
ระดับชั้นส าคัญ (Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ 
ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ  
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
ระดับชาติ  

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  
2. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติเช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ส านัก  
ทดสอบทางการศึกษา  



๑๘ 
 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  

4. ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทาง  
การศึกษาแห่งชาติ หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด  

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

6. น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ  
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ  
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




