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คู่มือก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
แนวคิด 
 งานนิเทศการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นกลุ่มงานท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และ เป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษา  

2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ  จัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ 

4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา  
5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ  
6. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
7. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน 

ตอนที่ 1 บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 
1.งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ปฏิบัติหน้าท่ี 
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ  
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและส่ือใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   ส่ือนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ  
การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจท่ัวไป  

1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ  

1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี  เขต 2 เป็นกลุ่มงานท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ใน
การบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
ส่งผลให้ผู้เรียน ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา โดย ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐานศึกษา ค้นคว้า ทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อ
พัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้
มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผล
การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถใน
การวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และ
จัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างอง ค์ความรู้ใหม่  เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการ
พัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ  มีเทคนิคช้ันสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต
พื้นท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ภำรกิจสำระควำมรู้และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 1. งานนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล
ยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ 
การใช้          กลยุทธ์ในการนิเทศ  การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการการศึกษา  ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ
การศึกษาแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลาย  
 2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การวิเคราะห์และ
ก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน  นโยบาย
การศึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดท านโยบาย 
แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา คู่มือก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบั ติงานกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
 3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้   ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
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การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
 4. การประกันคุณภาพการศึกษา  ได้แก่การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ
การวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
พร้อมรับการประเมินภายนอก 
 5. การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ  บริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ  การ
จัดการศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็น
ฐาน 
 6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน   
การสอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
 7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสม
กับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน  บทความ  ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ  ประเภทต่างๆ แนะน าและให้
ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา  

9. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ขอบข่ำยภำรกิจ 
ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. วิเคราะห์สภาพงานของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน

สารบรรณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มและหัวหน้ากลุ่ม  
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4. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
บริหารกลุ่ม 

5. ประสานด าเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการ ศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปทราบ 

6. จัดท าระบบสารสนเทศของกลุ่ม  
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

1. งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กำรศึกษำปฐมวัย  กำรศึกษำพิเศษ และ
กระบวนกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย  
      1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ศึกษาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 และมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระ รวมท้ังกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียน  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย    ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการท าวิจัยในช้ันเรียน   ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ได้แก่ การศึกษานโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังวิเคราะห์แนวโน้มและ
ทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษา
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาการจัดประสบการณ์  การแก้ไขปัญหาด้วย
การวิจัย ในช้ันเรียน  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย  

1.3 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ได้แก่   งานศึกษา ค้นคว้า นโยบายการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาพิเศษ  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือในการด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษ  นิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือ แนะน า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียน  ปรับปรุง พัฒนา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  
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2. งำนส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
    2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  ได้แก่ การศึกษา  

หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติ  ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ให้มีความรู้  ความเข้าใจแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล ตามหลักสูตร  การเทียบโอน 
เทคนิค วิธีการวัดผลในรูปแบบต่างๆ เน้นการประเมินตามสภาพจริง  การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา  และการน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนา การวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

     2.2 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้แก่ การศึกษา  
หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติ  ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท าเครื่องมือและคลังข้อสอบท่ี
เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี นิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษา  ประเมินผลคุณภาพนักเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี 

 2.3 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชาติ ได้แก่การศึกษา หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ  ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ   ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  ส านักทดสอบทางการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแนวทาง
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ และน าผลการ
ประเมินผลคุณภาพนักเรียน มาใช้ในการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
   

3. งำนพัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  3.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ ศึกษาระบบ

หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐานการศึกษา  วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สร้าง
ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทุกคน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น  น าไปใช้ ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดท ารายงาน
ประจ าปี สังเคราะห์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศ 
ติดตามผลการการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 
สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ี  
  3.2 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อหาจุดพัฒนา และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  จัดต้ัง
คณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
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จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าระบบ
สารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษา
ทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 3.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอก ได้แก่ ประสานงานกับสถานศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)พัฒนาบุคลากรเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุกระดับ
การศึกษา นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมรับฟังการรายงานผลด้วยวาจาจากสมศ.ในวันสุดท้ายของการประเมิน 
รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน จัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 3.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริม 
สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการ  ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 

 
4. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
   4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้ ได้แก่ รวบรวม  

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้  การ
บริหารการศึกษา  จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิ เทศ การบริหารการศึกษา และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ก าหนดวิธีการ  แนวทาง  เครื่องมือ พัฒนาระบบการนิเทศ  ด าเนินการนิเทศโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน ประเมินและสรุปการพัฒนาระบบการนิเทศ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา และเผยแพร่ระบบการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.2 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้แก่ ประสานการ
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท าแผนการส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ได้แก่ เครือข่ายบุคคล  ครูแกนน า ครู
ต้นแบบ เครือข่ายในรูปชุมชน เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์  เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา 
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เครือข่ายในรูปห้องเรียน ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่าย
การนิเทศ 
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4.3 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้แก่ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สรุปผลการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 
 5. งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ การศึกษาข้อมูล
ความต้องการ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนา ส่ือ นวัตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ สรุปผลการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา บริการส่ือ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม ประเมินผลระบบบริการ 
การส่งเสริมการผลิต การใช้ ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    5.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาต่อยอดเป็นส่ือต้นแบบ นิเทศ ติดตามผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานงาน ประเมินระบบ
การพัฒนา ส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 6.งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
 6.1 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
               6.1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ได้แก่ การก าหนดขอบข่ายข้อมูลด้านวิชาการ 
บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป  รวบรวม วิเคราะห์  สังเคราะห์และจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นท่ีการศึกษา เผยแพร่ข้อมูล เป็นเอกสารและเว็ปไซต์ในระบบเครือข่าย 

     6.1.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล  บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป ก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศ
การศึกษา  ก าหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา    

      6.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ได้แก่ น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการฯ ประสานงานเพื่อด าเนินการตามแผนและแก้ไขการ
ด าเนินงานระหว่างปฏิบัติ  รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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        6.1.4 การติดตาม ตรวจสอบ  ได้แก่ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
ตามแนวทางของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการศึกษา รวบรวมและ
ประมวลผลการติดตาม ตรวจสอบและการนิเทศ จัดท ารายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
3. งำนกลุ่มสำระ 

สำระกำรเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยน าพาให้ 
บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) 
คณิตศาสตร์  3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ  

มำตรฐำน กำรเรียน รู้  (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมายถึง คุณภาพท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น  
พื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นส่ิงจ าเป็น 
ส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาท้ังระดับชาติ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ  
สถานศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามท่ี  
มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือ 
ท่ีว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนและ
เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยท่ัวไปจะมีการ  ก าหนด
ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัด
ดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก 3-4 ปี แต่บางแห่งอาจ ก าหนดทุก
ระดับช้ัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและ มาตรฐาน
การศึกษา , 2553) 
 
4. งำนกลุ่มเครือข่ำย 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ 
เพื่อท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ  
มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ี
ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับ
กลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน  ด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ 
(Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคล่ือน
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คุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 
 
5. งำนพิเศษ โครงกำรและตัวชี้วัด 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ี 
ของศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษท่ีไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ 
ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
ตอนที่ 2 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดวำงตัวบุคคล
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
(ดร.อาดุลย์   พรมแสง) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
(นายปกรณ์   ม่วงเจริญ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(นายประคอง   บัวปรอท) 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
(นางสาวจินตนา   สุขสมแดน) 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
(นางสาวนิภา   สุขพิทักษ์) 

กลุ่มงานส่ือและเทคโนโลยี 
(นายชัยศักดิ์   ไชยค าวัง) 

กลุ่มงานส่งเสริมการประกันคุณภาพ 
(นางกมลวรรธน์   มนต์ประสิทธิ์) 

กลุ่มงานส่งเสริมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
(นางสาวสุภาพ   จัดละ) 

กลุ่มงานเลขานุการ 
(นางสาวพันวนา   พัฒนาอุดมสินค้า) 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities)ของศึกษำนิเทศก์ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

     1.  กำรจัดบุคลำกรตำมภำรกิจ  6 กลุ่มงำน          

ท่ี กลุ่มภำระงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน รำยชื่อสมำชิก 

1 งานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้

น.ส.จินตนา สุขสมแดน นางคณาพร  สาครเสถียรกุล 
นายไชยศักดิ์  ชัยค าวัง 
น.ส.ศิริวรรณภา  บุญเส็ง 
นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ 

2 งานวัดและประเมินผล น.ส.นิภา  สุขพิทักษ์ นางหงส์หยก  ปลาตะเพียนทอง 
น.ส.ศศิชา  ทรัพย์ล้น 

3 งานส่ือและเทคโนโลยี นายไชยศักดิ์  ชัยค าวัง นางปณีตา  ตะพังพินิจการ 
4 งานนิเทศ ติดตาม น.ส.สุภาพ  จัดละ นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ 
5 งานประกนัคุณภาพ นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธ์ นางชลณา  ม่วงหวาน 
6 งานเลขานุการ นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า  นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง 

งานธุรการ น.ส.แพรไหม  ปฐมเพทาย  

     2. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทีมงำน 

1 ภาษาไทย นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์ 
2 คณิตศาสตร์ นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า น.ส.ศศิชา  ทรัพย์ล้น 
3 วิทยาศาสตร์ น.ส.จินตนา  สุขสมแดน นางปณีตา  ตะพังพินิจการ 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
น.ส.สุภาพ  จัดละ น.ส.จินตนา  สุขสมแดน 

นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ 
นางปณีตา  ตะพังพินิจการ 

5 ภาษาต่างประเทศ น.ส.ศิริวรรณภา  บุญเส็ง น.ส.นิภา  สุขพิทักษ์ 
นางหงษห์ยก ปลาตะเพียนทอง 

 6 สุขศึกษาและพลศึกษา นายไชยศักดิ์  ชัยค าวัง  
7 ศิลปะ นางคณาพร  สาครเสถียรกุล  
8 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
นายประคอง  บัวปรอท นางชลณา  ม่วงหวาน 

9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายชัยศักดิ์  ไชยค าวัง น.ส.ศิริวรรณภา  บุญเส็ง 
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3.งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 

ทีม
ท่ี 

อ ำเภอ จ ำนวน 
โรงเรียน 

จ ำนวน 
ศึกษำนิเทศก์ 

หัวหน้ำทีม ทีม 

1 ท่ามะกา 49 6 น.ส.สุภาพ  จัดละ 
 

น.ส.จินตนา สุขสมแดน 
นายชัยศักดิ์  ไชยค าวัง 
นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ 
นางปณีตา  ตะพังพินิจการ 
น.ส.ศศิชา  ทรัพย์ล้น 

2 พนนม
ทวน 

28 3 นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า น.ส.นิภา  สุขพิทักษ์ 
นางหงษห์ยก ปลาตะเพียนทอง 

3 ห้วย
กระเจา 

24 4 นางคณาพร  สาครเสถียรกุล น.ส.ศิริวรรณภา  บุญเส็ง 
นางชลณา  ม่วงหวาน 
นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ 

4. งำนพัฒนำตำมนโยบำย สพป.กำญจนบุรี เขต 2            

นโยบำย
ข้อที่ 

ชื่อนโยบำย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบร่วม 

1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์  
2 พิชิตอ่านเขียน นายประคอง  บัวปรอท นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง 
3 โรงเรียนน่าอยู่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายชัยศักดิ์  ไชยค าวัง 
4 เชิดชูคุณธรรม นางสาวสุภาพ  จัดละ  
5 น้อมน าหลักปรัชญา นางสาวสุภาพ  จัดละ นางปณีตา  ตะพังพินิจการ 
6 ภาษาสู่สากล นางสาวศิริวรรณภา  บุญเส็ง  
7 เร่งรัดนิเทศภายใน นางสาวสุภาพ  จัดละ นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ 
8 ใส่ใจประกัน นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์ นางสาวชลณา  ม่วงหวาน 
9 สร้างสรรค์ความร่วมมือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวศศิชา  ทรัพย์ล้น 
10 ฝึกปรือปฐมวัย นางคณาพร  สาครเสถียรกุล  
11 ก้าวไกลเทคโนโลยี กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ นางสาวจินตนา  สุขสมแดน 
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ภำรกิจกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่ง ประจ ำปีงบประมำณ 2561  

1. นำยประคอง  บัวปรอท  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1.1 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และกล่ันกรองงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจั ด
การศึกษา 

  1.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปีของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1.4 ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1.5 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและงานท่ีได้รับ

มอบหมาย ประกอบด้วย 
                  1.5.1 การบริหารจัดการงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                  1.5.2 การบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
                  1.5.3 การบริหารจัดการงานพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                  1.5.4 การบริหารจัดการงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                  1.5.5 การบริหารจัดการงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                  1.5.6 การบริหารจัดการงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา 
                  1.5.7 การบริหารจัดการงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย 
            1.6 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
            1.7 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
            1.8 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย         
                  1) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
                  2) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
                  3) การขับเคล่ือนนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2                             

 2. นำงสำวจินตนำ สุขสมแดน ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนท่ี 1 และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
              2.1 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
              2.2 งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
              2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
              2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์) 
              2.4 บริหารงานโครงการ ประกอบด้วย 
                   1) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
                   2) โครงการสะเต็มศึกษา 
                   3) จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 
                   4) ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21    
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                   5) หลักสูตรอาเซียนศึกษา 
                   6) โรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา  

         7) PISA 
              2.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา    
              2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย     

        3. นำงคณำพร สำครเสถียรกุล  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
              3.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

    3.2 หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัย 
    3.3 หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

              3.4 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย 
                    1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
                    2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                      
              3.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา  
              3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 4. นำงสำวศิริวรรณภำ บุญเส็ง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
              4.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
              4.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
              4.3 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              4.4 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย      
                   1) การทดสอบและประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ (การสอบ CEFR)   
                   2) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา 
                   3) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 
                     4) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ English Bilingual  Education (EBE)   
                   5) โครงพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                   6) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) 
               4.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา 
               4.6 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

5. นำยชัยศักด์ิ ไชยค ำวัง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    5.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    5.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
             5.3 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี)  
    5.4 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย 
                     1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรวม  
             5.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสนามแย้  อ าเภอท่ามะกา 
             5.6 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. นำงปณีตำ  ตะพังพินิจกำร ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
              6.1 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
              6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) 
              6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 6.4 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย 
                     1) โครงการสถานศึกษาพอเพียง      
                   2) โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด                   
              6.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพงตึก  อ าเภอท่ามะกา 
              6.6 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 7. นำงสำวสุภำพ จัดละ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนท่ี 2 และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
               7.1 หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
              7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระหน้าท่ีพลเมือง และ
ภูมิศาสตร์) 
              7.3 บริหารงานโครงการ ประกอบด้วย 
                   1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต และเขตสุจริต) 
                   2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
                         3)  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
                  7.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา 
              7.5 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

        8. นำงเบญจมำศ   นุ่มวัฒนะ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
              8.1 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
              8.2 งานการศึกษาปฐมวัย 
              8.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา) 
              8.4 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย      
                    1) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
                    2) โครงการขับเคล่ือนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ                     
              8.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา–วังไผ่ อ าเภอห้วยกระเจา 
              8.6 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 9. นำงสำวนิภำ  สุขพิทักษ์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
              9.1 หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
              9.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
              9.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ระบบ e-Mes)  
              9.4 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย 
                    1) โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
                    2) การเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre – O-NET) 
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              9.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน  และกลุ่มโรงเรียน    
รางหวาย อ าเภอพนมทวน 
             9.6 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

        10. นำงหงษ์หยก  ปลำตะเพียนทอง  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
              10.1 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
              10.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
              10.3 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย      
                    1) โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS   
                    2) โครงการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test)  NT     ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  
                    3) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
                    4) โครงการชุมนุมนักวัดผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2                                    
              10.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี อ าเภอพนมทวน 
              10.5 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

        11. นำงสำวศศิชำ  ทรัพย์ล้น  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
              11.1 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
              11.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
              11.3 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย      
                    1) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง  
                    2) โครงการคลังข้อสอบ              
              11.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา 
              11.5 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

        12. นำงกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์ ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ดังนี้  
              12.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
              12.2 งานประกนัคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 12.3 ประสานงานการประเมินภายนอก      
 12.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
              12.5 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย  
                     1) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน QAMS 
                     2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต  
                     3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย                       
              12.6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ - ตะคร้ าเอน                 
อ าเภอท่ามะกา  
              12.7 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย                      

        13. นำงชลณำ   ม่วงหวำน   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
              13.1 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
              13.2 งานประกนัคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
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              13.3 งานวิจัย พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
              13.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
              13.5 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย  
                    1) โครงการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                    2) การพัฒนาโรงเรียนในฝัน 
                    3) การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล   
              13.6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา - วังไผ่               
อ าเภอห้วยกระเจา 
              13.7 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
                     - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  

  14. นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนท่ี 3  และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                14.1 หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
              14.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
              14.3 บริหารงานโครงการ  ประกอบด้วย             
                      1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                    2) โครงการพัฒนาการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  
              14.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน และกลุ่มโรงเรียน
พังตรุ อ าเภอพนมทวน 
             14.5 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย               

 งำนธุรกำร 
 15. นำงสำวแพรไหม  ปฐมเพทำย   ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการ ดังนี ้

              1.1. การรับ- ส่งหนังสือราชการ (ระบบ E-Filing ,MS Plus)  
              1.2  การรับ- ส่งหนังสือราชการ เอกสาร ส่ิงพิมพ์   
              1.3  การเก็บหนังสือราชการ 
              1.4  การให้ยืมหนังสือราชการ 
              1.5  การแจ้งเวียนหนังสือภายในหน่วยงาน 
              1.6  การจัดท าและควบคุมทะเบียนเอกสารงานธุรการ 
              1.7  จัดเก็บเอกสารทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่ม 
              1.8 งานประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ภายในส านักงาน 
              1.9 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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ตอนที่ 3  แนวปฏิบัติกำรนิเทศและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรนิเทศ ของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ผ่านระบบ E-Office  
 2.รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ My  Office  
 3.รายงานผลการนิเทศ  ติดตามเป็นเอกสาร 
 4.รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
 

แบบบันทึกกำรวิเครำะห์ปัญหำ  สำเหตุ วิธีกำร/แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
ปัญหำ สำเหตุ วิธีกำร/แนวทำงแก้ไข 
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แผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ 
ชื่อผู้นิเทศ.......................................................................................................กลุ่มงำน.. ............................. 
กลุ่ม.........................................ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
งำน/โครงกำร...........................................................................................จ ำนวน.................. ........โรงเรียน 
ผู้รับกำรนิเทศ   จ ำนวน........................................คน 
เร่ืองที่นิเทศ เป้ำหมำย

กำรนิเทศ 
วัตถุประสงค์
ของกำร
นิเทศ 

วิธีกำร/
กระบวนกำร
นิเทศที่
ส ำคัญแต่ละ
ขั้นตอน 

สื่อและ
เคร่ืองมือ
นิเทศ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
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ปฏิทินกำรนิเทศ 
 

โรงเรียน คร้ังที่... คร้ังที.่.. คร้ังที่... คร้ังที่... คร้ังที่... คร้ังที่... คร้ังที่... คร้ังที่... คร้ังที่... 
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รำยงำนผลกำรนิเทศ 
หัวข้อกำรนิเทศ....................................................................................... .................................................... 
วัตถุประสงค์................................................................................................................. .............................. 
วัน  เดือน  ปี ที่นเิทศ................................................................................................................................. 
โรงเรียนที่ไปนิเทศ........................................................................................................... ........................... 
ผู้รับกำรนิเทศ............................................................................................................... .............................. 
ผู้นิเทศ......................................................................................... .............................................................. 
กระบวนกำรนิเทศ............................................................................................................... ....................... 
...................................................................................................................................................................  
ผลกำรนิเทศ................................................................................................................... ............................. 
จุดเด่น...................................................................................................................... .................................. 
สภำพปัญหำ/ข้อค้นพบ.............................................................................................................................. 
 
ภำคผนวก 

แผนกำรนิเทศ 
ปฏิทินกำรนิเทศ 
ข้อมูล 
บันทึกกำรนิเทศ 
แฟ้มภำพประกอบ 
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ตอนที่ 4 คู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน     นำยประคอง  บัวปรอท 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
………………………………….. 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
             1.1 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  
         1.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
         1.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าท่ี และ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

2. ขอบเขต (Scope) 
          2.1 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา บริหาร จัดการให้งาน ภารกิจภายในกลุ่ม ส าเร็จลุล่วง โดยยึดกรอบงานต่างๆ ดังนี้ 
                 2.1.1 งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง  
                          ศึกษำนิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  
ดังนี้  
                           1) งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัด
กระบวนการ เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
                           2) การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร  คู่มือและส่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
                           3) การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจท่ัวไป  
                           4) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง
แผนการ นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  
                           5) ปฏิบติังานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                  2.1.2 งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
               กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  โดยปฏิบัติหน้าท่ี
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ศึกษา ค้นคว้าทาง
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วิชาการ วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศ
การศึกษา  หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  มี
ความสามารถในการวางแผน การนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา  มีการเผยแพร่  มีการถ่ายทอด  มีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ  มีเทคนิค
ช้ันสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่
วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

          2.2 ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                 2.2.1 กำรนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  ในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ
การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  
                2.2.2 นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติ  การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดย
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล  เพื่อจัดท านโยบาย  แผนงาน 
โครงการ และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ก าหนดนโยบาย การวางแผนด าเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และส่ิงแวดล้อม  
                2.2.3 กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน ได้แก่ หลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ  โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
สาธิต แนะน าครู ให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้  
                2.2.4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ การบริหารคุณภาพ  การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวาง
ระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก  
                2.2.5 กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ
บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
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จัดการศึกษา โดยสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการ
นิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
                2.2.6 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ 
โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา เกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
                2.2.7 กลวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทำงวิชำกำร ได้แก่ กลวิธีการ
น าเสนอความรู้ แนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา
ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่างๆ แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
                2.2.8 กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  ให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
                2.2.9 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษำนิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)   
โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างท่ี
ดี 

          2.3 ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำน          
                 2.3.1 งำนธุรกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานธุรการและงาน
สารบรรณท่ีมีลักษณะค่อนข้างยาก ปฏิบัติงานโดยไม่จ าเป็นต้องมีการก ากับ ตรวจสอบ หรือแนะน าและปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก   ย่อ
เรื่อง ประมวล รายงานท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง
สาขาต่างๆ วิทยาศาสตร์หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม การตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขเปล่ียนแปลง
รายการ เก็บรักษาทรัพย์สินและเอกสารส าคัญทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจด
บันทึกรายงานการประชุม การตอบปัญหา ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา 
แนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
                ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
                 1. วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 2. วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน
สารบรรณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
                 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มและหัวหน้ากลุ่ม  
                 4. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารกลุ่ม  
                 5. ประสานด าเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม  ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ  
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                 6. จัดท าระบบสารสนเทศของกลุ่ม  
                 7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม  
                 8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย      

                2.3.2 งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
                         1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  

     2) งานส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา                              
     3) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  

                         4) งานทดสอบทางการศึกษา  

                2.3.3 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

1 ) งาน ส่งเสริมและพัฒ นาระบบการนิ เทศและการจัดกระบวนการเรียน รู้                         
2) งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา                           

      3) งานนิ เทศ ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา                          
     4) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

                2.3.4 งำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   มีหน้าท่ีและรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
                         1) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                         2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา                          

      3) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
                          4) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

                2.3.5 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ มีหน้าท่ีและ
รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
                         1) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                         

      2) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                         3) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
                         4) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

                2.3.6 งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

1)งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                        
2) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ทางการศึกษา  

                2.3.7 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ มี
หน้าท่ีและรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
                         1) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ                          

      2) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
                         3) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
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 2.4 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ 

  2.5 งำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
                     ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัคร
ใจ เพื่อท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ 
มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
                     งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิ เทศก์ ต้องปฏิบั ติเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกัน  กลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายในด้านการ
ประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมี
ส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม 4 
ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานท่ัวไป 
                   2.6 งำนพิเศษ งำนโครงกำร 
                            งานพิเศษ งานโครงการ  เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานใน
หน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวกับงานพิเศษท่ีไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน นำงสำวจินตนำ    สุขสมแดน  
ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
........................................... 

 
ชื่องำน  กำรปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1.วัตถุประสงค์ (Objectives)  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 
2. ขอบเขต (Scope) 

เป็นแนวทางส าหรับศึกษานิเทศก์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน 
3. ค ำจ ำกัดควำม (Definition) 

หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Basic Education Curriculum) หมายถึง  หลักสูตรท่ีใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน มี
ความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกท้ังมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 
และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบด้วยส่วน
ท่ีเป็นแกนกลางซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท่ีมีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษาและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนท่ีเป็น
เนื้อหาสาระท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความ
สนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทาง    
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งจัดท าโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
ระดับท้องถิ่น  มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น  สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น  และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น  สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ จะใช้ข้อมูลใน
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา  การแก้ปัญหาการด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพในชุมชน 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities) 

4.1 จัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
4.2 ส่งเสริม สนับสนับให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง    

กับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษา 

5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Procedure) 
5.1วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

5.1.1วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
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5.1.2  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผล และประเมินคุณลักษณะอัน  
พึงประสงค์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นท่ี รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

5.2 ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่    
ให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
     5.3  ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

5.3.1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  

5.3.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการท างาน
แบบมีส่วนร่วม 

5.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา และชุมชนอย่าง 
สม่ าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

5.5 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการ 
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

5.6 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 
5.7 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 
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Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ 
แนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษา 

สรุป รายงานผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ไม่มีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 
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6.เอกสำรอ้ำงอิง (Reference Document) 

6.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6.2 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6.4 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6.5 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 
6.6    แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6.7    แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
6.8   แนวทางการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
6.9    นิยามค าศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6.10 ประกาศ ค าส่ัง ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร 
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันท่ี   8 มกราคม 2551 

 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 30/2560 เรื่องให้เปล่ียนแปลง 
มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิและทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่ัง ณ วันท่ี 5 มกราคม 2561 

 ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 1239/2561 เรื่องให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่ัง ณ 
วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประกาศ ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกาศ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกาศ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  2559 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มวิชาหน้าท่ีพลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันท่ี  28  พฤศจิกายน 2557 

 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 110/2555 เรื่อง การแก้ไขเวลา 
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เรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่ัง ณ วันท่ี  
25 มกราคม  2555 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้(Form) 
     7.1  เครื่องมือนิเทศ 
     7.2  คู่มือตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 
8.เอกสำรบันทึก (Record) 
     8.1  แบบบันทึกการนิเทศ 
     8.2  แบบบันทึกการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน  นำงคณำพร  สำครเสถียรกุล 
ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
………………………… 

 
1 ชื่องำน  ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
2. วัตถุประสงค ์
                เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.  เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิด –  6 ปี  ไปสู่ความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  
มาตรา 54 
                2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ  3 – 6 ปี ท่ีมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ
ตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  

3. ขอบเขตของงำน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

4. ค าจ ากัดความ 
     กำรศึกษำปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งอบรมเล้ียงดูเด็ก
ก่อนการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้านในการท่ีจะเข้ารับการศึกษาต่อไป  การจัดการ
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเล้ียงเด็ก ศูนย์เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล  ศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดหรือมัสยิด หรือจัดเป็นช้ันเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา            

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช  2560  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษา
ศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช  2560 



33 
 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และน าไปใช้จัด
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

4)  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา  และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

5)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น กรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

6) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

7) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
                   8) สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดตามความเหมาะสม 
8. เอกสำรอ้ำงอิง  

1.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 
2. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 

 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไม่มีคุณภาพ ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

จัดท าหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหส้ถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน  นำยชัยศักด์ิ   ไชยค ำวัง 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
............................................. 

1.ชื่องำน    : การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสามารถ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้ท าคู่มือปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
           1.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
            2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ 
3. ขอบเขตของงำน 
            เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ 
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
            การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึงการจัดการศึกษาให้ส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการ
พิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กท่ีปัญหาด้านการเรียนรู้ เด็กพิการซ้ าซ้อน 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางทางด้านสายตา เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางด้านการได้ยิน เด็กท่ีมีปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งเด็กกลุ่มพิเศษ
เหล่านี้ มาสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการจัดการศึกษาแบบเดียวกับเด็กปกติ 
            ดังนั้นการศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัด
การศึกษาพิเศษได้รวมถึงกระบวนการเรียนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 
5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
            1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                1.1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ 
                1.2. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
                1.3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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                1.4. ส่งเสริมและประสาความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษ 
                1.5. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ เช่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
                1.6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้
สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียน สามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 
                1.7. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
                1.8. สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดตามความเหมาะสม 
8. เอกสำรอ้ำงอิง 
                1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
                2. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
              3. มาตรฐานการเรียนรวม เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 255 

 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหลง่ข้อมูลต่างๆ 

  สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

การศึกษาพิเศษ 

สง่เสริมและประสานความรว่มมือระหว่างเขตพืน้ที่การศึกษา 

   โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความชว่ยเหลอื แนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ

หลักสูตร 

ไม่มี

คุณภาพ

คุณภาพ 
มีคุณภาพ

คุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน นำงสำวศิริวรรณภำ   บุญเส็ง 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
................................................ 

1.  ช่ืองำน  : งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
2.  วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสามารถ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มี 
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2.  เพื่อใช้ในการทดสอบ และวัดผลระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน กิจกรรม หรือส่ือให้สอดคล้องกับความต้องการจะเป็น อันจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน ท้ังในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
3.  ขอบเขตของงำน 
 เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและเป็นแหล่งศึกษาให้กับสถานศึกษา  
4.  ค ำจ ำกัดควำม 
 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง การน าระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบของ CEFR ในแต่ละระดับ มาก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร และใช้ค าอธิบายตาม
กรอบของ CEFR มาก าหนดกรอบเนื้อหาสาระท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้สอดคล้อง
กับวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นการส่ือสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง น าระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอ้างอิง CEFR 
มาพิจารณาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกทักษะทางภาษาและองค์ความรู้ท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้ฟังและพูดเป็นหลัก 
 The Common European Framework of Reference of Languages  : CEFR หมายถึง  กรอบ
ความคิดหลักทางภาษาของสหภาพยุโรปท่ีกระทรวงศึกษาธิการน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาท่ีเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล ท่ียอมรับในระดับนานาชาติโดยใช้ระดับความสามารถ 
6 ระดับเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
 Communicative Language Teaching: CLT หมายถึง เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นการส่ือสารเป็นหลักแทนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นไวยากรณ์ โดยเน้นการส่ือสารท่ีเริ่ม
จาก การฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามล าดับ 
5.  ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์ เอกสาร หลักสูตร คู่มือ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา และการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู นักเรียน และ
บุคลากรในสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
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 2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER Center) จัดท า/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) อย่างมีมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบท่ีพิจารณาว่าเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ บริบทและความ
พร้อมของตน  
 3.  สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) 
ครู และนักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ/ส่ือการเรียนรู้/การวัดและประเมินผล
ท่ีถูกต้องตามกรอบอ้างอิงทางภาษา CEFR 
 4.  นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของสถานศึกษา 
 5.  จัดการแข่งขัน/เวทีเผยแพร่/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา ครู และนักเรียนท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ 

6.  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      ไม่มีคุณภำพ 
 
 
              
            มีคุณภำพ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช ้
 ใช้รูปแบบท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก าหนดตามความเหมาะสม 
 

ศึกษา  วิเคราะห์ เอกสาร หลักสูตร คู่มือ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา 
และการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท า/พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อย่างมีมาตรฐาน 

การพัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม/ส่ือ/ 
การวัดและประเมินผล 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อบรม/พัฒนา 

นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของสถานศึกษา 
 

ประเมินคุณภาพหลักสูตร/การ
เรียนการสอน/ผลผลิต 

 

ปรับปรุง/การพัฒนา  

จัดการแข่งขัน/เวทีเผยแพร่/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา ครู และนักเรียนท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เผยแพร่ 
และประชำสัมพันธ ์
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8. เอกสำรอ้ำงอิง 
     1.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     2.  กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 
     3.  แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ” 
     4.  คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับประถมศึกษา 
     5.  คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ระดับมัธยมศึกษา 
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คูมื่อกำรปฏิบัติงำน   นำงปณีตำ   ตะพังพินิจกำร 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
………………………………………… 

 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

2. ขอบเขต (Scope) 
         เป็นแนวทางส าหรับศึกษานิเทศก์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

3. ค ำจ ำกัดควำม (Definition) 
งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ หมายถึง  การส่งเสริมให้

สถานศึกษาผลิต พัฒนาและใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมท้ังการจัดบริการส่ือ 
เผยแพร่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 4.1 ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการผลิต การพัฒนา  
       การใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการให้บริการส่ือ 
 4.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Procedure) 
 5.1 ศึกษาข้อมูลความต้องการส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนาและใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
           ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

 5.2.1  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
       5.2.2  สรุปผลการประเมิน การผลิต การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับ 
                การจัดการเรียนรู้  ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 5.3  ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้ส่ือ 
        นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     5.4  จัดระบบบริการส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
     5.5  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด 
            การเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 5.6 ประเมินการใช้ ระบบบริการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 5.7 สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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Flow Chart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไม่มีคุณภาพ 

       ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                     ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู ้

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

บริการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ปรับปรุง/พฒันา/วจิยั 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ประเมินผล ระบบการบริการ 
การส่งเสริมการผลิต สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

สรุป รายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนา 
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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6. เอกสำรอ้ำงอิง (Reference Document) 

6.1    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
6.2    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6.3    เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้(Form) 
     7.1  เครื่องมือนิเทศ 
     7.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ส่ือ นวัตกรรม 
            และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
8. เอกสำรบันทึก (Record) 
     8.1  แบบบันทึกการนิเทศ 
     8.2  แบบบันทึกผลการด าเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ส่ือ นวัตกรรม 
            และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน  นำงสำวสุภำพ  จัดละ 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
....................................................... 

ชื่องำน   :  การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1.วัตถุประสงค์  
 1.1.เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศแลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.2. เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ขอบเขตของงำน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด  
3. ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การจัดกิจกรรม
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน การ
สร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนท่ีเป็นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษารวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ระบบกำรนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้ค าแนะน า ช้ีแนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนาสร้าง
เสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศท้ังด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการ
พัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมท่ีครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะสามารถน าไป
ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้ 
4.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 1.วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการ
เรียนการสอน 
 2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศ การจัดการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
ขิงสถานศึกษา 
 3.จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
 4.ก าหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อด าเนินการนิเทศ
การศึกษาและการเรียนการสอน 
 5.ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน น าผลการประเมินไป
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป 
 6.สรุป รายงายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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Flow  Chart  กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
                                               
 

1.วิเคราะห์ภาระงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความ
ต้องการ 

2.จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

3.ก าหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ด าเนินการนิเทศ 

ระบบการนิเทศการศึกษาและกระบวนการเรียนรู ้

ระบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้ระบบการนิเทศการศึกษา/การ
นิเทศการบริหารจัดการศึกษา 

4.ประเมินผลการ
นิเทศ 

ปรับปรุง/
พฒันา 

5.สรุปรายงาน เผยแพร่  ระบบการนิเทศ 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 



47 
 

รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ  ศึกษาสภาพความต้องการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 

ตลอดปีการศึกษา ข้อมูลถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

กลุ่มงานนิเทศฯ 

2.จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา การบริหารการศึกษา และการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ฐานข้อมูลและสภาพ
ปัญหาความต้องการ 
 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษาและ
จุดเน้นสพฐ. 

กลุ่มงานนิเทศฯ 

3.ก าหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ด าเนินการนิเทศ 
3.1 ก าหนดวิธีการ แนวทางด าเนินการ เครื่องมือ
นเิทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการ
เรียนรู้  
3.2 สร้าง  พัฒนาแสวงหาเครื่องมือ  นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา  การนิเทศการ
บริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ 
3.3 ด าเนินการนิเทศตามระบบ 

ทุกภาคเรียน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มงานนิเทศฯ 

4. ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุก
ระบบ 
4.1 ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุก
ระบบ 
4.2 น าผลการประเมินและสรุปผลการนิเทศมา
ก าหนดเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข วางแผน
ด าเนินการ ส่งเสริมพัฒนา ต่อไป 

ส้ินภาคเรียน/ 
ส้ินปีการศึกษา 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มงานนิเทศฯ 

5. เผยแพร่ระบบการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกปีการศึกษา สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มงานนิเทศฯ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน  นำงเบญจมำศ  นุ่มวัฒนะ 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
....................................................... 

1. ช่ืองำน   (กระบวนงำน) 
 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ชุมชน 
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา   
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
 2.  เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
3. ขอบเขตของงำน 
 เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน  ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การจัด
เครือข่ายบุคคล  ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา  เช่น  กลุ่ม       
เครือขายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน
พี่โรงเรียนน้อง  เครือข่ายการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการและเปล่ียนเรียนรู้  การพัฒนา
เครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ชุมชน  หมายถึง  การจัดระบบการนิเทศท่ีต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน  
ท้ังระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  และชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
5. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศท้ังระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 

2. จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ  โดย 
ค านึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ  เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางการ
พัฒนา 

4. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
4.1  จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น  ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
4.2  จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น  ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวิทยาศาสตร์  ฯลฯ 
4.3  เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา  เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย   

ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 
4.4 เครื่องข่ายในรูปของชุมชน  เช่น  เครือข่ายสุขภาพ  เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ 
4.5 เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา  เช่น  การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์   
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เครือข่ายโรงเรียนผู้น าการเปล่ียนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 

5.  ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
6. น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   

สถานศึกษา  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 
7.  สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด/ 

สถานศึกษา  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
6     Flow  Chart  กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุผล 

บรรลุผล 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความ
ต้องการ 

จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 

จัดประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา 

 

ด าเนินการพัฒนาเครือข่าย 

ปรับปรุงพฒันา 

ประเมินและสรุปผลการนิเทศ 

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และประชาสัมพันธ์ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบส ารวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   

สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน 

 
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  และท่ีแห้ไขเพิ่มเติม 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
3. หลักการสร้างเครือข่าย 
4. หลักการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่าย 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน  นำงสำวนิภำ  สุขพิทักษ์ 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผล 
………………………………………………………………………………. 

1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  
2. ขอบเขตของงำน  

ครอบคลุมงานต้ังแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  
3. คำจำกัดควำม  

กำรวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สามารถจัดให้มีข้ึนท้ังระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา  

กำรประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลท่ีอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตน
สอน ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดท่ีกาหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดูว่าบรรลุตัวช้ีวัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวช้ีวัดเพียงใด แล้วแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและมีการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเล่ือนช้ันเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมี
ส่ิงท่ีต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถนาผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน  

กำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้จากการท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนาความรู้และทักษะท่ีเรียนไปใช้ในสภาพ
และสถานการณ์จริง หรือเช่ือมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากท่ีสุด การประเมินตามสภาพจริง มักมีการ
ก าหนดช้ินงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีมีเกณฑ์พร้อม
ค าอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน  
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
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ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 
พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ี กล่ันกรอง และสนับสนุน
โครงการ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับช้ัน
เรียนและสถานศึกษา  

ศึกษำนิเทศก์ มีหน้าท่ี วิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
เสนอโครงการเพื่อดาเนินการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  
5 .ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

5.2 ส ารวจ ติดตามสภาพการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและสถานศึกษา และวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  

5.3 นิเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน  

5.4 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ ในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  

5.5 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้และการจัดทา จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

5.6 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ันเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการนาผลการ
ประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6.เอกสำรอ้ำงอิง  

6.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
6.2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  
6.3 แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 25514  
6.4 แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
6.5 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  
7. แบบฟอร์มที่ใช ้ 

7.1 แบบส ารวจสภาพการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน และระดับสถานศึกษา  
7.2 แบบนิเทศการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน และระดับสถานศึกษา  

8. เอกสำรบันทึก  
8.1 รายงานการนิเทศ  
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8.2 รายงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนางานวัดและประเมินผลในช้ันเรียน และระดับ
สถานศึกษา 
 
1. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับกำรวัดผลและระดับชั้นเรียน  
และสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   ไม่ 
                                     

                               
                                                  ม ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผลระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำด าเนินการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล ฯ ตามหลักสูตรและ
การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 

รายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร ่
 

ปรับปรุง 



54 
 
2. ขอบเขตของงำน 
       ครอบคลุมงานต้ังแต่การจัดท าโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านรู้เรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อน าไปสู่การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการ
วัดและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการจัดท าคลังข้อสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
 กำรวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานท่ี
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
 กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Local Assessment)  หมายถึง  การวัดผลและประเมินผลท่ี
ด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีเป็น
มาตรฐานซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยมีการรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ท้ังนี้ เพื่อให้
ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีก าหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 

พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ี กล่ันกรอง และสนับสนุน

โครงการ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
ศึกษำนิเทศก์  มีหน้าท่ี  จัดท าและเสนอโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านรู้เรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อน าไปสู่การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการ
วัดและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการจัดท าคลังข้อสอบระดับเขตพื้นท่ี 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ใน

การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.2 จัดท าโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง การ

ประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง และเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน 
5.3 ประสานงานสถานศึกษา เพื่อจัดส่งจ านวนนักเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพ และรายช่ือบุคลากร

ปฏิบัติหน้าท่ีในสนามสอบ 
5.4 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ และคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ี เพื่อบริหารการสอบ 
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5.5 จัดท าคู่มือการสอบ และประชุมช้ีแจงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้อง 

5.6 นิเทศติดตามการด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
5.7 จัดท า/รวบรวมเครื่องมือและคลังข้อสอบท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.8 ส่งเสริม ติดตามให้สถานศึกษาน าผลการประเมินผลคุณภาพนักเรียน ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง

คุณภาพนักเรียน 
5.9  สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ

เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5.10 น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6. เอกสำรอ้ำงอิง 
6.1 คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
6.2 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
6.3 คู่มือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6.4 คลังข้อสอบ Pre O-NET, NT, O-NET 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้
7.1 แบบบนัทึกคะแนนรายโรงเรียน 
7.2 แบบบันทึกคะแนนเพื่อจัดท าสารสนเทศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8. เอกสำรบันทึก 
8.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
8.2 รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
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2.งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับกำรวัดผลและประเมินผล
กำรศึกษำระดับชำติ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลการประเมินไปใช้ 
 

ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประสานหน่วยงาน บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 

ด าเนินการวัดและประเมินผล 
 

ตรวจสอบผลการประเมินผล 
 

สรุปรายงานและเผยแพร่ต่อ
สถานศึกษา 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติจัดท าแผนรองรับการ

ประเมินระดับชาติ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน  นำงหงษ์หยก  ปลำตะเพียนทอง 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผล 
………………………………………………………………. 

1. วัตถุประสงค์  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  
2. ขอบเขตของงำน  

ครอบคลุมงานต้ังแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  
3. คำจำกัดควำม  

กำรวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สามารถจัดให้มีข้ึนท้ังระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา  

กำรประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลท่ีอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตน
สอน ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดูว่าบรรลุตัวช้ีวัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวช้ีวัดเพียงใด แล้วแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและมีการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเล่ือนช้ันเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมี
ส่ิงท่ีต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถนาผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผล
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา  สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน  

กำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้จากการท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนาความรู้และทักษะท่ีเรียนไปใช้ในสภาพ
และสถานการณ์จริง หรือเช่ือมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากท่ีสุด การประเมินตามสภาพจริง มักมีการ
ก าหนดช้ินงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีมีเกณฑ์พร้อม
ค าอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน  
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4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 
พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ี กล่ันกรอง และสนับสนุน
โครงการ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับช้ัน
เรียนและสถานศึกษา  

ศึกษำนิเทศก์ มีหน้าท่ี วิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
เสนอโครงการเพื่อดาเนินการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  
5 .ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมท้ังแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

5.2 ส ารวจ ติดตามสภาพการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและสถานศึกษา และวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  

5.3 นิเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน  

5.4 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ ในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  

5.5 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และการจัดทา จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

5.6 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ันเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการนาผลการ
ประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6.เอกสำรอ้ำงอิง  

6.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
6.2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  
6.3 แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25514  
6.4 แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
6.5 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  
7. แบบฟอร์มที่ใช ้ 

7.1 แบบส ารวจสภาพการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน และระดับสถานศึกษา  
7.2 แบบนิเทศการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน และระดับสถานศึกษา  
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8. เอกสำรบันทึก  

8.1 รายงานการนิเทศ  
8.2 รายงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนางานวัดและประเมินผลในช้ันเรียน และระดับ

สถานศึกษา 
 

2. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับกำรวัดผลและระดับชั้นเรียน  
และสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผลระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำด าเนินการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล ฯ ตามหลักสูตรและ
การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 

รายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร ่
 

ปรับปรุง 
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1. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2. ขอบเขตของงำน  

ครอบคลุมงานต้ังแต่การจัดทาโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เรื่อง การ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 เพื่อนาไปสู่การวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการจัดทาคลังข้อสอบระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. ค ำจ ำกัดควำม  

กำรวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Local Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลท่ี
ดาเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเขต
พื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีเป็น
มาตรฐานซึ่งจัดทาและดาเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือด้วยความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถดาเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีการรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ท้ังนี้ เพื่อให้ทราบ
ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดท่ีต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 
พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ี กล่ันกรอง และสนับสนุน
โครงการ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ศึกษำนิเทศก์ มีหน้าท่ี จัดทาและเสนอโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา การ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 เพื่อนาไปสู่การวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

5.1 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ใน
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

5.2 จัดทาโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง การ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง  

5.3 ประสานงานสถานศึกษา เพื่อจัดส่งจานวนนักเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพ  และรายช่ือ
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีในสนามสอบ  

5.4 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ และคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ี เพื่อบริหารการสอบ  
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5.5 จัดท าคู่มือการสอบ และประชุมช้ีแจงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และคณะกรรมการ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

5.6 นิเทศติดตามการดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด  
5.7 ส่งเสริม ติดตามให้สถานศึกษานาผลการประเมินผลคุณภาพนักเรียน ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง

คุณภาพนักเรียน  
5.8 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาผ่านกิจกรรมชุมนุมนักวัดผลสานักงาน เขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
5.9 สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ

เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
5.10 นาผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6. เอกสำรอ้ำงอิง  

6.1 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
6.2 คู่มือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
6.3 คลังข้อสอบ NT  

7. แบบฟอร์มที่ใช ้ 
7.1 แบบบันทึกคะแนนรายโรงเรียน  
7.2 แบบบันทึกคะแนนเพื่อจัดทาสารสนเทศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

8. เอกสำรบันทึก  
รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
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วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับกำรวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. วัตถุประสงค์  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
2. ขอบเขตของงำน  

วิเคราะห์/วิจัย 
 

นิเทศติดตามการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรับปรุง 

 

ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
 

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จัดท าเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับระดับ
เขตพื้นที ่

น าผลการวิจัยการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูล
ส าหรับ 

การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิเคราะห์/วิจัย 
 

นิเทศติดตามการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรฯ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรับปรุง 

 

ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
 

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จัดท าเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับระดับ
เขตพื้นที ่
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ครอบคลุมงานต้ังแต่การจัดทาโครงการ การนาข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ การจัดสนามสอบ การบริหาร
การสอบ การวิเคราะห์ผลการสอบ เพื่อนาไปสู่การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test-NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
3. ค ำจำกัดควำม  

กำรวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

กำรประเมินระดับชำติ (National Tests) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีดาเนิน
การโดยสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้
ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในระดับช้ันส าคัญ (Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 
พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ  

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ี กล่ันกรอง และสนับสนุน
โครงการ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

ศึกษำนิเทศก์ มีหน้าท่ี จัดทาโครงการ การนาข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ การจัดสนามสอบ การบริหาร
การสอบ การวิเคราะห์ผลการสอบ เพื่อนาไปสู่การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test-NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน  
ระดับชาติ  

5.2 ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  

5.3 จัดทาโครงการตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  
5.4 ประสานสถานศึกษาในการนาส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบการสอบและจัดสนามสอบ ตาม

ก าหนดเวลา  
5.5 ส ารวจรายช่ือบุคลากรสถานศึกษา เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ  
5.6 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ และคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
5.7 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
5.8 ดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางท่ีสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
5.9 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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5.10 นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6. เอกสำรอ้ำงอิง  

6.1 คู่มือการทดสอบและการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test-
NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
6.2 คู่มือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
7. แบบฟอร์มที่ใช ้ 

7.1 แบบบันทึกคะแนนรายโรงเรียน  
7.2 แบบบันทึกคะแนนเพื่อจัดทาสารสนเทศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

8. เอกสำรบันทึก  
รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ((National Test -NT)  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

2.งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับกำรวัดผลและประเมินผล
กำรศึกษำระดับชำติ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลการประเมินไปใช้ 
 

ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประสานหน่วยงาน บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 

ด าเนินการวัดและประเมินผล 
 

ตรวจสอบผลการประเมินผล 
 

สรุปรายงานและเผยแพร่ต่อ
สถานศึกษา 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติจัดท าแผนรองรับการ

ประเมินระดับชาติ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน  น.ส.ศศิชำ  ทรัพย์ล้น 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผล 
………………………………………………………………. 

1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  
2. ขอบเขตของงำน  

การวิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับช้ันเรียน
และสถานศึกษา  
3. ค ำจ ำกัดควำม  

กำรวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สามารถจัดให้มีข้ึนท้ังระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา  

กำรประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลท่ีอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตน
สอน ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดูว่าบรรลุตัวช้ีวัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวช้ีวัดเพียงใด แล้วแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและมีการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเล่ือนช้ันเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมี
ส่ิงท่ีต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน  

กำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้จากการท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะท่ีเรียนไปใช้ในสภาพ
และสถานการณ์จริง หรือเช่ือมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากท่ีสุด การประเมินตามสภาพจริง 
มักมีการก าหนดช้ินงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีมีเกณฑ์
พร้อมค าอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน  
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้าท่ี ให้ความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 
พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ี กล่ันกรอง และสนับสนุน
โครงการ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับช้ัน
เรียนและสถานศึกษา  

ศึกษำนิเทศก์ มีหน้าท่ี วิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
เสนอโครงการเพื่อด าเนินการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

5.2 ส ารวจ ติดตามสภาพการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและสถานศึกษา และวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา  

5.3 นิเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน  

5.4 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ ในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  

5.5 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้และการจัดท า จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

5.6 นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ันเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

5.7 สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ  
6. เอกสำรอ้ำงอิง  

6.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6.2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  
6.3 แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
6.4 แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
6.5 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  
7. แบบฟอร์มที่ใช้  

7.1 แบบส ารวจสภาพการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน และระดับสถานศึกษา  
7.2 แบบนิเทศการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน และระดับสถานศึกษา  
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8. เอกสำรบันทึก  

8.1 รายงานการนิเทศ  
8.2 รายงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนางานวัดและประเมินผลในช้ันเรียน และระดับ

สถานศึกษา 
 
1.งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับกำรวัดผลและระดับชั้นเรียน  
และสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผลระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำด าเนินการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล ฯ ตามหลักสูตรและ
การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 

รายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร ่
 

ปรับปรุง 
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1. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2. ขอบเขตของงำน  

การจัดท าโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 เพื่อน าไปสู่การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ
การวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการจัดท าคลังข้อสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. ค ำจ ำกัดควำม  

กำรวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Local Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลท่ี
ด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเขต
พื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีเป็น
มาตรฐานซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีการรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ท้ังนี้ เพื่อให้ทราบ
ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้าท่ี ให้ความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 
พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าท่ี กล่ันกรอง และสนับสนุน
โครงการ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  
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ศึกษำนิเทศก์ มีหน้าท่ี จัดท าและเสนอโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วย
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 เพื่อน าไปสู่การวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการจัดท าคลังข้อสอบระดับ
เขตพื้นท่ี  
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

5.2 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ใน
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

5.3 จัดท าโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง และ
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน  

5.4 ประสานงานสถานศึกษา เพื่อจัดส่งจ านวนนักเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพ และรายช่ือ
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีในสนามสอบ  

5.5 นิเทศติดตามการด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด  
5.6 จัดท า/รวบรวมเครื่องมือและคลังข้อสอบท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษา  
5.7 ส่งเสริม ติดตามให้สถานศึกษาน าผลการประเมินผลคุณภาพนักเรียน ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง

คุณภาพนักเรียน  
5.8 สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ

เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
5.9 น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6. เอกสำรอ้ำงอิง  

6.1 คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2  

6.2 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
6.3 คู่มือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

7. แบบฟอร์มที่ใช ้ 
7.1 แบบบันทึกคะแนนรายโรงเรียน  
7.2 แบบบันทึกคะแนนเพื่อจัดท าสารสนเทศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

8. เอกสำรบันทึก  
8.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2, 4, 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
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วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับกำรวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์/วิจัย 
 

นิเทศติดตามการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรับปรุง 

 

ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
 

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จัดท าเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับระดับ
เขตพื้นที ่

น าผลการวิจัยการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูล
ส าหรับ 

การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิเคราะห์/วิจัย 
 

นิเทศติดตามการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรฯ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรับปรุง 

 

ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
 

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จัดท าเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับระดับ
เขตพื้นที ่
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คู่มือ กำรปฏิบัติงำน ของ   นำงชลณำ  ม่วงหวำน   ศึกษำนิเทศก์ 
กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

............................................................. 
1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 

 พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
                เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษา 
                2.  เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อการใช้การวิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 4.  เพื่อให้การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปอย่างมีระบบ 
 5. เพื่อให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐาน
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงำน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

4. ค ำจ ำกัดควำม 
กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (Internal Quality Assurance) เป็นระบบท่ี

สถานศึกษาสร้างความมั่นใจ (Assure) แก่ผู้รับบริการท้ังผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับผู้เรียน เข้าศึกษาต่อหรือท างาน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและสังคมคาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ัง
สร้างประโยชน์ให้แก่ ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ   ท้ังองค์กร
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและ  ผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ 
ผลประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไก
ส าคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
และถูกก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการ โดยหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ให้สถานศึกษาด าเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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 การพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 4 งาน ดังต่อไปนี้ 
 4.1  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่  
ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษาแล้วน ามาวิ เคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาต าและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
สร้างความตะหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ ในการแปลผล
และตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ร่วมก าหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการ
ปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4.2  งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่ จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อนหาจุดพัฒนา และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ จัดต้ัง
คณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าระบบสารสนเทศ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 
 3.3  งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ได้แก่ ประสานงานกับ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
 1) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    
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 2) ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และมาตรฐานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลาการทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ.2561 การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
และเข้มแข็ง รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งช้ี เกณฑ์ในการแปลผล การตัดสินการผ่านมาตรฐาน และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
 5) ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับสถานศึกษา 
 6) นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 7) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/วิธีการ
ปฏิบัติท่ีดี 
 5.2  งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  1) วางแผน และจัดท าระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2) นิเทศ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผล และตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ด าเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง นิเทศ ติดตาม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผล
การตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  4) ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่าง
เป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  5) จัดท า จัดหา เผยแพร่ ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6) ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อมรับ
การประเมินภายนอก 
  7) สรุป รายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสาร เผยแพร่ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และ
นวัตกรรมด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 5.3  งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเป็นรายงานประจ าปี 
  2) ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับการ
ประเมินภายนอก(ซ้ า) ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  
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  3) จัดท าข้อมูลสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานกับ
สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  4) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกต้อง และน าผล
การประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  5) จัด/ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาอบรม สัมมนา พัฒนาเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  6) นิเทศ ติดตาม ก ากับสถานศึกษาในการด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาให้พร้อมรับและผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  7) สรุปรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเผยแพร่ และน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 5.4  งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของแต่ละ
หน่วยงาน 
  2) ส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  5) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ไม่มีคุณภาพ 
 
            
                  มีคุณภาพ 
 

 

 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดตามความเหมาะสม 

8. เอกสำรอ้ำงอิง  
  8.1 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  8.2 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561   
  8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559   
  8.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 
  8.5 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 

ศึกษาวเิคราะห์ หลกัเกณฑ ์ระเบียบ มาตรฐานแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา 

จดัท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบและ
ประกาศ 

ส่งเสริม สนบัสนุน สถานศึกษาด าเนินงานและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

 
นิเทศ ติดตาม การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ จดัท าเอกสาร
เผยแพร่  
น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ปรับ/แกไ้ข 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ 
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

……………………………………………….. 
ชื่องำน : งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
( กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ) 

1. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
2. เพื่อให้ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

2. ขอบเขตของงำน 

    คู่มือการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนี้ครอบคลุม ขั้นตอนการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ ต้ังแต่การวางแผนก าหนดขอบข่ายของข้อมูล การด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
การรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อ ก.ต.ป.น. และเผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซต์ ทุก
ครั้งท่ีมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ค ำจ ำกัดควำม 

 งานเลขานุการ  หมายถึง  งานท่ีช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ด าเนินไปตามบทบาทอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อท าหน้าท่ี ก ากับ ดูแลการบริหารจัด
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
การด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมรับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลท่ีมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ี ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ท้ังในส่วนของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

           ก.ต.ป.น. : อนุมัติรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม : รับทราบและให้ความร่วมมือ 
  ศึกษานิเทศก์ : วางแผนก าหนดขอบข่ายของข้อมูล ด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  
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                            รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซต์ 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
             5.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              5.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ 
         5.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
            5.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีเป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ                                 
              5.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

      Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เอกสำรอ้ำงอิง 

         6.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 
         6.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
         6.3  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2542 

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าระบบข้อมูล 

เสนอ ก.ต.ป.น. 

ก าหนดขอบข่ายข้อมูลฯ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เผยแพร่ข้อมูลเอกสารและเว็บไซต์
แและ 

ตรวจสอบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

รายงานผลการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

         7.1 แบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป 
และข้อมูลท่ีสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ท่ัวไป 
         7.2 แบบฟอร์มระบบการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณและบริหารท่ัวไป และข้อมูลท่ีสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป 
          7.3 แบบฟอร์มระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณและบริหารท่ัวไป และข้อมูลท่ีสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป 

8. เอกสำรบันทึก 

          8.1 บันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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ภำคผนวก 
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มำตรฐำนวิชำชีพของศึกษำนิเทศก์ 
 

หมวด 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์  
ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานความรู้ดังต่อไปนี้  
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรองโดย มี

ความรู้ดังต่อไปนี้  
(1) การนิเทศการศึกษา 
(2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 (3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
(4) การประกันคุณภาพการศึกษา  
(5) การบริหารการจัดการศึกษา 
 (6) การวิจัยทางการศึกษา  
(7) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ  
(8) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์  

(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง  
ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  

(1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน 
ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกัน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบปี  

(2) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่  
หมวด 2 สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้  
ข้อ 3 การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้ 

(1) หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
(2) วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
(3) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  

(3.1) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  
(3.2) การสร้างทักษะในการนิเทศ 
(3.3) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2    

(3.4) การน าวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
(3.5) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(4) การนิเทศภายใน  
(ข) สมรรถนะ  

(1) สามารถวิเคราะห์วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา 
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(2) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและ 
การ บริหารจัดการศึกษา  

(3) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงาน 
ท่ี เกี่ยวข้อง  

(4) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ข้อ 4  
นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้ 
 (1) ระบบและทฤษฏีการวางแผน 
 (2) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา 
 (3) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ  
 (4) การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา  
 (5) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 (6) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

 (ข) สมรรถนะ  
(1) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อการ จัดท า นโยบาย 

แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา  
(2) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงาน และการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
(3) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้ เกิดผลดี

คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข้อ 5 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สาระความรู้  

(1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
(2) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
(3) หลักการพัฒนาหลักสูตร  
(4) การจัดการเรียนรู้  
(5) จิตวิทยาการศึกษา  
(6) การวัดและการประเมินผล  
(7) การจัดการศึกษาพิเศษ 

(ข) สมรรถนะ คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  2 

(1) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษา 

(2) สามารถสาธิต แนะน าครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  
(3) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะน าหลักสูตรไปใช้ ข้อ 6 การประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(1) การบริหารคุณภาพ  
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(2) การประกันคุณภาพการศึกษา  
(3) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

  (4) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
(ข) สมรรถนะ  

(1) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

(2) สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 

(3) สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงานผลการ ประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมนิภายนอก  

ข้อ 7 การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้ 

(1) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา  
(2) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(3) การปฏิรูปการศึกษา  
(4) กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา  

(ข) สมรรถนะ  
(1) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ ของ

การศึกษา  
(2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(3) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

ข้อ 8 การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(1) ระเบียบวิธีวิจัย  
(2) กระบวนการวิจัย 
(3) การน าผลการวิจัยไปใช้ 

 (ข) สมรรถนะ  
(1) สามารถให้ค า แนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน า กระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา 

และพัฒนาการเรียนการสอน คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

(2) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ 
เรียนการสอน  

(3) สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัด การศึกษา  
ข้อ 9 กลวิธีการถ่ายทอดความรู้แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระ ความรู้และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี ้ 

(ก) สาระความรู้  
(1) กลวิธีการน าเสนอความรู้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้  
(2) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอื่นๆ  
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(3) การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์  
(ข) สมรรถนะ  

(1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ  
(2) สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา  
(3) สามารถน าเสนอความรู้แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมต่อการ 

เรียนรู ้ 
ข้อ 10 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้  
(1) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) อินเทอร์เน็ต  
(3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(4) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์  
(5) ส านักงานอัตโนมัติ  

(ข) สมรรถนะ  
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่าง เหมาะสม 
 (2) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด การศึกษา

แก่สถานศึกษา 
ข้อ 11 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้  (ก) 
สาระความรู้  

(1) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์  
(2) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
(3) การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
สมรรถนะ  
(1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 (2) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี  

หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  

(1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการ พัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

(2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการ นิเทศ 
(3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ  
(4) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
(5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ  
(6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(7) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
(8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
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(9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
(10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
(11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ  
(12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  
 
ประกาศ ณ วันท่ี 3 เมษายน 2544  
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  
(ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ์) ประธานกรรมการคุรุสภา กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพ

ควบคุม พ.ศ. 2549 -----------------------------  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง คู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หน้า 45 ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี ้ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2549 จาตุรนต์ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หมายเหตุ :- 
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพท่ี ท าหน้าท่ี
สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ การ
ประสานงาน และให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาใน หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ประกอบกับ
มาตรา 43 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 บัญญัติให้การ
ก าหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดังนัน้ เพื่อให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพ
ควบคุมท่ีมี มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้



คณะผูจัดทํา 
 
 
ท่ีปรึกษา 

นายอาดุลย   พรมแสง      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
นายปกรณ  มวงเจริญ    รอง ผอ.สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

คณะผูจัดทํา 

นายประคอง   บัวปรอท    ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นางสาวจินตนา   สุขสมแดน ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นางคณาพร สาครเสถียรกุล ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นายชัยศักด์ิ ไชยคําวัง ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
น.ส.ศิริวรรณภา บุญเส็ง  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นางปณีตา ตะพังพนิิจการ ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
น.ส.นิภา สุขพิทักษ ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นางหงสหยก  ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
น.ส.ศศิชา  ทรัพยลน  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นางกมลวรรธน  มนตประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นางชลณา    มวงหวาน  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
น.ส.สุภาพ  จัดละ  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นางเบญมาศ   นุมวัฒนะ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญาจนบุรี เขต 2 
น.ส.พันวนา  พัฒนาอุดมสินคา ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เรียบเรยีง 

นางสาวสุภาพ  จัดละ    ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ปท่ีพิมพ   2561 
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