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คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษา
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คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
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งานสง่เสรมิและพัฒนาระบบการงานสง่เสรมิและพัฒนาระบบการงานสง่เสรมิและพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู้นิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู้นิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู้

นางสาวสุภาพนางสาวสุภาพนางสาวสุภาพ      จัดละจัดละจัดละ



คํานํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด  
5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  ออกเปน 7 กลุม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึง
ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

สําหรับคู มือการปฏิบัตงิานการปฏิบัตงิานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด 
กระบวนการเรียนรูและคูมือขั้นตอนการปฏิบัตงิานตามภารกิจประจํากลุมงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุมงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 
จากนโยบาย ตามจุดเนนสํานักงาน/จุดเนนผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุร ีเขต 2  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของท่ีทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้ ใหสมบูรณ สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

นางสาวสุภาพ จัดละ 
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2. ขอบเขต 1 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 2 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

 
1.วัตถุประสงค  
 1.1.เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศแลการจัดกระบวนการเรียนรูของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1.2. เพ่ือเปนคูมือในการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรูของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
2. ขอบเขตของงาน 
 เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการสงเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัด  
 
3. คําจํากัดความ 
 การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรม
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ รูปแบบแนวทางในการดําเนินงาน การ
สราง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะใหแกผูบริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนท่ีเปนการสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษารวมถึงการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการใหคําแนะนํา ชี้แนะ สงเสริม อบรม พัฒนาสราง
เสริมองคความรูใหแกผูรับการนิเทศท้ังดานการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการพัฒนา
กิจกรรมโครงการตางๆ 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ข้ันตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมท่ีครูผูสอนจัดใหผูเรียนได
ฝกปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางความรู ความเขาใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความรู ทักษะสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือใชประโยชนได 
 
4.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.วิเคราะหภาระงาน จัดระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการ
เรียนการสอน 
 2. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการรับการนิเทศ การจัดการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนขิง
สถานศึกษา 
 3.จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
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 4.กําหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สราง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือดําเนินการนิเทศการศึกษา
และการเรียนการสอน 
 5.ติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน นําผลการประเมินไป
กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการเรียนรูในคราวตอไป 
 6.สรุป รายงายเผยแพรประชาสัมพันธตอหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
 
 

1.วิเคราะหภาระงานจัดระบบขอมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความตองการ 

2.จัดทําแผนสงเสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู 

3.กําหนดวิธีการ/สรางเครื่องมือ/ดําเนินการนิเทศ 

ระบบการนิเทศการศึกษาและกระบวนการเรียนรู 

ระบบการจัดกระบวนการเรียนรู ระบบการนิเทศการศึกษา/การนิเทศการ
บริหารจดัการศึกษา 

4.ประเมินผลการนิเทศ 
ปรับปรุง/
พัฒนา 

5.สรุปรายงาน เผยแพร  ระบบการนิเทศ 

ไมบรรล ุ

บรรล ุ
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รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1.วิเคราะหภาระงาน นโยบาย จัดระบบขอมูล
สารสนเทศ  ศึกษาสภาพความตองการเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การบรหิารการศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู 
 

ตลอดปการศึกษา ขอมูลถูกตองเปน
ปจจุบัน 

กลุมงานนิเทศฯ 

2.จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา การบริหารการศึกษา และการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชฐานขอมูลและสภาพ
ปญหาความตองการ 
 

ทุกภาคเรียน สอดคลองกับ
มาตรฐาน
การศึกษาและ
จุดเนนสพฐ. 

กลุมงานนิเทศฯ 

3.กําหนดวิธีการ/สรางเครื่องมือ/ดําเนินการนิเทศ 
3.1 กําหนดวิธีการ แนวทางดําเนินการ เครื่องมือ
นิเทศเพ่ือสงเสริมพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการ
เรียนรู  
3.2 สราง  พัฒนาแสวงหาเครื่องมือ  นวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา  การนิเทศการ
บริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู 
3.3 ดําเนินการนิเทศตามระบบ 

ทุกภาคเรียน สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

กลุมงานนิเทศฯ 

4. ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุก
ระบบ 
4.1 ประเมินผลและสรุปการพัฒนาระบบนิเทศทุก
ระบบ 
4.2 นําผลการประเมินและสรุปผลการนิเทศมา
กําหนดเปนแนวทางปรับปรุงแกไข วางแผน
ดําเนินการ สงเสริมพัฒนา ตอไป 

สิ้นภาคเรียน/ 
สิ้นปการศึกษา 

สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

กลุมงานนิเทศฯ 

5. เผยแพรระบบการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชนตอการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกปการศึกษา สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

กลุมงานนิเทศฯ 
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คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษา

งานเลขานุการคณะกรรมการงานเลขานุการคณะกรรมการงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ

นิเทศการศกึษานิเทศการศกึษานิเทศการศกึษา

นางสาวพันวนานางสาวพันวนานางสาวพันวนา      พัฒนาอุดมสนิค้าพัฒนาอุดมสนิค้าพัฒนาอุดมสนิค้า



 

 

ค ำน ำ 
 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดท ำคู่มืองำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทำงและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  

  ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
นำงสำวพันวนำ พัฒนำอุดมสินค้ำ 
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สารบัญ  ข 
 วัตถุประสงค์ 1 
 ขอบเขต 1 
 ค าจ ากัดความ 1 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 2 
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ 2 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 3 
เอกสารอ้างอิง   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 
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คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ชื่องาน : งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
           (การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ) 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
2. เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

2. ขอบเขตของงาน 
    คู่มือการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนี้ครอบคลุม ขั้นตอนการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ ตั้งแต่การวางแผนก าหนดขอบข่ายของข้อมูล การด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
การรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อ ก.ต.ป.น. และเผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซต์ ทุกครั้ง
ที่มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ค าจ ากัดความ 
 งานเลขานุการ  หมายถึง  งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ด าเนินไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับ ดูแลการบริหารจัด
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
การด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ก.ต.ป.น. : อนุมัติรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม : รับทราบและให้ความร่วมมือ 
  ศึกษานิเทศก ์: วางแผนก าหนดขอบข่ายของข้อมูล ด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  
                            รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซต์ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
             5.1 ก าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   โดยศึกษาจากนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              5.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ 
         5.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
            5.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ                                 
              5.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
         6.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
         6.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
         6.3  พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
         7.1 แบบฟอร์มเพ่ือการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป 
และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป 
         7.2 แบบฟอร์มระบบการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไป และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณและบริหารทั่วไป 
          7.3 แบบฟอร์มระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณและบริหารทั่วไป และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป        

8. เอกสารบันทึก 
          8.1 บันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าระบบข้อมูล 

เสนอ ก.ต.ป.น. 

ก าหนดขอบข่ายข้อมูลฯ 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เผยแพร่ข้อมลูเอกสารและเว็บไซต์
แและ 

ตรวจสอบระบบข้อมลูและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศ 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษา

ประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและ
พัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั�นพื�นฐานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั�นพื�นฐานพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั�นพื�นฐาน

นางสาวนิภานางสาวนิภานางสาวนิภา      สุขพิทักษ์สุขพิทักษ์สุขพิทักษ์



คาํนํา 

 
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประสาน สงเสริม 

สนับสนุนและพัฒนางานหลกัสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของนางสาวนิภา สุขพิทักษ ศึกษานิเทศก กลุมงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีบทบาทหนาท่ีสําคัญ เก่ียวกับ
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุม/กลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางสาวนิภา สุขพิทักษ 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

1.วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระบวนการ

เรียนรู กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการบรรลุผล
ตามเปาหมาย 

1.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุน แลพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 
2.ขอบเขตของงาน 

เปนแนวทางสาหรับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประสาน สงเสริม สนบัสนนุ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
3.คําจํากัดความ 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความ
สมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกท้ังมีความรูและทักษะท่ีจาเปนสาหรับการดํารงชีวิตและมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากลเพ่ือการแขงขันในยุคปจจุบัน หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยสวนท่ีเปน
แกนกลางซ่ึงกําหนดโดยหนวยงานสวนกลาง และสวนท่ีมีสาระสอดคลองกับสภาพชุมชน และทองถ่ินซ่ึง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาหนดกรอบหลักสูตร รวมกับสถานศึกษาและทองถ่ิน นอกจากนี้ยังมีสวนท่ีเปน
เนื้อหาสาระท่ีสถานศึกษาแตละแหง สามารถกําหนดเพ่ิมเติมข้ึนเองได เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับความสนใจ 
ความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในแตละทองถ่ิน ซ่ึงจัดทําโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระดับ
ทองถ่ิน มีองคประกอบสําคัญ ไดแก เปาหมายและจุดเนนในการพัฒนาผูเรียนในทองถ่ิน สาระการเรียนรู
ทองถ่ิน และการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ จะใชขอมูลในกรอบ
หลักสูตรทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ปญหา การแกปญหาการดารงชีวิต และการประกอบอาชพีในชมุชน 
 
4.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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1) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางท้ัง 8 กลุม
สาระการเรยีนรู 

2) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพ้ืนท่ี รวมถึงศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความ
ตองการของทองถ่ิน ชมุชน แนวโนมการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

3) ดeเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินดวยกระบวนการทางานแบบมีสวนรวมและ
เผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนาไปใชในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา 

4) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 
ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

5) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และความตองการ จุดเนนของสถานศึกษาดวยกระบวนการทางานแบบ
มีสวนรวม 

6) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษาและ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษา 

7) นิเทศ กากับ ติดตาม ใหคาแนะนา ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพ่ือใหเกิด
การปรบัปรงุ/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 

8) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการหลักสูตร 
9) สรุป รายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร 
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ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีเกีย่วของ 

 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมลูจากเอกสารและแหลงขอมลตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำหลกัสตูร เผยแพร  และพฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิน่ 

สงเสร ิม สนับสน  และพัฒนาใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพนฐาน 

สงเสริม และประสานความรวมมอืระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชมุชน 

และหนวยงานท่ีเกีย่วของในการใชหลกัสูตร 

นิเทศ กำกับ ตดตามใหความชวยเหลอื แนะนำสถานศึกษาในการใชหลกัสตูร 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ไม

ตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพหลกัสตูร 

มี

สรุป รายงานผล และเผยแพรประชาสมัพันธ 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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6. เอกสารอ้างองิ 

6.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6.2 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6.3 แนวทางการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6.4 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
6.5 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 
6.6 แนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6.7 แนวทางการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6.8 แนวทางการจัดทากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 

7. แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

7.1 แบบตรวจสอบการจดัทา/ปรบัปรงุ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7.2 แบบนเิทศ กากับ ติดตามการจัดทาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7.3 แบบสังเกตการจัดการเรียนรู 

 

8. เอกสารการบันทกึ 

8.1 รายงานการตรวจสอบการจดัทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8.2 รายงานการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษา
งานพัฒนางานพัฒนางานพัฒนา      สง่เสรมิ มาตรฐานการศกึษาสง่เสรมิ มาตรฐานการศกึษาสง่เสรมิ มาตรฐานการศกึษา

และการประกันคุณภาพการศกึษา ประเมนิและการประกันคุณภาพการศกึษา ประเมนิและการประกันคุณภาพการศกึษา ประเมนิ
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศกึษาติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศกึษาติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

นางกมลวรรธน์นางกมลวรรธน์นางกมลวรรธน์      มนต์ประสทิธิ�มนต์ประสทิธิ�มนต์ประสทิธิ�



คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด  
5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  ออกเปน 7 กลุม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึง
ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

สําหรับคูมือการปฏิบัติงานพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจประจํากลุมงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และภารกิจงานท่ีไดรับมอบหมายจากนโยบาย ตามจุดเนนสํานักงาน/จุดเนน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของท่ีทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้ ใหสมบูรณ สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  

นางกมลวรรธน มนตประสิทธิ์ 
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คูมือการปฏิบัติงานพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา  
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

1. วัตถุประสงค 
                เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององคกร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2  จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษา 
                2.  เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือการใชการวิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 4.  เพ่ือใหการประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกเปนไปอยางมีระบบ 
 5. เพ่ือใหกลุมนิเทศ ติดตาม ฯ ใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนา สงเสริม มาตรฐาน
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. ขอบเขตของงาน 
 เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  

3. คําจํากัดความ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เปนระบบท่ี

สถานศึกษาสรางความม่ันใจ (Assure) แกผูรับบริการท้ังผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกรหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับผูเรียน เขาศึกษาตอหรือทํางาน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ังสราง
ประโยชนใหแก ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ   ท้ังองคกรโดยใช
หลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและ ผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนท่ี
เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญประการหนึ่ง 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได 
และถูกกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการ โดยหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ใหสถานศึกษาดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 การพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยงานท่ีเก่ียวของ ๔ งาน ดังตอไปนี้ 
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 3.1  งานสงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก ศึกษาระบบ
หลักเกณฑ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ศึกษา 
คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษาแลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษาชาตําและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสรางความตะหนัก 
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคนสงเสริมและ
สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการ
ของชุมชน/ ทองถ่ิน รวมท้ังการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑ ในการแปลผลและตัดสินการผานมาตรฐานพรอมท้ัง
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางสถานศึกษาดวยกัน รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา สงเสริมใหสถานศึกษาจัด สราง ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยูบนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด 
สราง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.2  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง รวมกับสถานศึกษาวิเคราะหผลการประเมินเพ่ือนหาจุด
พัฒนา และนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑ จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือ
รับผิดชอบและใหความชวยเหลือสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑอยางเปนระบบจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกําหนด
นโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จัดทําเอกสารเผยแพรตัวอยางสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศ ติดตาม กํากับ สถานศึกษาทุกแหงใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 
 3.3  งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ไดแก ประสานงานกับ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหนําผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.4 งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 
ศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษาของแตละหนวยงาน 
สงเสริม สนับสนุน และหรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยงานท่ีเก่ียวของ ๔ งาน ในแตละงานมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
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 4.1  งานสงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1) ศึกษาระบบหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    
 2) ศึกษา คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษาแลว
นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
มาตรฐานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 3) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลาการทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 4) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๑ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และความตองการของชุมชน/ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
และเขมแข็ง รวมท้ังการกําหนดตัวบงชี้ เกณฑในการแปลผล การตัดสินการผานมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสถานศึกษา 
 5) รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 
 6) นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 7) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน/วิธีการ
ปฏิบัติท่ีดี 
 4.2  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        1) วางแผน และจัดทําระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        2) นิเทศ บุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) ดําเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง นิเทศ ติดตาม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง วิเคราะหผลการ
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  4) ดําเนินการใหความชวยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑอยางเปน
ระบบ ทุกฝายมีสวนรวม 
  5)จัดทํา จัดหา เผยแพร ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6) ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สงเสริมสถานศึกษาใหพรอมรับ
การประเมินภายนอก 
  7) สรุป รายงานผลการดําเนินการ จัดทําเอกสาร เผยแพรผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และ
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



4 

 

 4.3  งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเปนรายงานประจําป 
  2) ใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอรับการ
ประเมินภายนอก(ซํ้า) ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
  3) จัดทําขอมูลสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานกับ
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  4) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การตรวจสอบขอมูล ผลการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกตอง และนําผลการ
ประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  5) จัด/สงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาอบรม สัมมนา พัฒนาเก่ียวกับการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  6) นิเทศ ติดตาม กํากับสถานศึกษาในการดําเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ใหพรอมรับและผานมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  7) สรุปรายงาน สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือเผยแพร และนําไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.4  งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของแตละ
หนวย          2) สงเสริม สนับสนุน และ/หรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัยมาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4) รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  5) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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สรุปรายงานผล และเผยแพรประชาสัมพันธ 

ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 

รับนโยบายจากตนสังกัด/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษาระบบหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษา/ 
มาตรการประกันภายใน และภายนอก 

สรางความตระหนัก/ความรู ความ
เขาใจ ผูมสีวนเก่ียวของ 

ดําเนินการตามกฎกระทรวง 

ประเมินตนเอง จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ รายงานการประเมินฯ 

วิจัยมาตรฐานและการประกันฯ 

นําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา 

สงเสริม 
สนับสนุน

สถานศึกษา 

นิเทศ กํากับ ติดตาม 
ใหความชวยเหลือ 
แนะนําสถานศึกษา 

5. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
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6. เอกสารอางอิง  
  6.1 คูมือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  6.2 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561   

                 6.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559   

  6.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 

  6.5 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

 

7.  แบบฟอรมที่ใช 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดตามความเหมาะสม 

 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษา

งานประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและงานประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและงานประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและ
พัฒนางานหลักสูตร การศกึษาปฐมวยัพัฒนางานหลักสูตร การศกึษาปฐมวยัพัฒนางานหลักสูตร การศกึษาปฐมวยั

นางเบญจมาศนางเบญจมาศนางเบญจมาศ      นุ่มวฒันะนุ่มวฒันะนุ่มวฒันะ



คาํนํา 

 
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประสาน สงเสริม 

สนับสนุนและพัฒนางานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของนางเบญจมาศ นุมวัฒนะ ศึกษานิเทศก กลุมงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีบทบาทหนาท่ีสําคัญ เก่ียวกับ
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุม/กลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางเบญจมาศ นุมวัฒนะ 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

1. วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกระบวนการเรียนรู 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการบรรลุผลตาม
เปาหมาย  

1.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดาเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุน แลพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั  
 
2. ขอบเขตของงาน  

เปนแนวทางสาหรับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประสาน สงเสริม สนบัสนนุ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 
3. คําจํากัดความ  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Curriculum) หมายถึง หลักสูตรท่ีใชในการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณ อยางเปนองครวมบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ 
ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคน เพ่ือ
สรางรากฐาน คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ  

กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในแตละทองถ่ิน ซ่ึงจัดทําโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระดับ
ทองถ่ิน มีองคประกอบสําคัญ ไดแก เปาหมายและจุดเนนในการพัฒนาผูเรียนในทองถ่ิน สาระการเรียนรู
ทองถ่ิน และการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ จะใชขอมูลในกรอบ
หลักสูตรทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ปญหา การแกปญหาการดารงชีวิต และการประกอบอาชพีในชมุชน  
 
4.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

4.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
1) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมท้ัง ศึกษา
สภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการของทองถ่ิน ชมุชน แนวโนมการเปลีย่นแปลงในอนาคต  
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2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี 
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560  

3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดวยกระบวนการทางานแบบมีสวนรวม และนาไปใชจัด 
ประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกดานอยางสมดุล  

4) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ 
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนา และใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

5) ประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย เชน องคกรปกครอง สวน
ทองถ่ิน กรมการศาสนา สานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสขุ เปนตน  

6) นิเทศ กากับ ติดตาม ใหคาแนะนา ชวยเหลอืผูบริหารสถานศึกษาและครผููสอน เพ่ือใหเกิด
การปรบัปรงุ/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ  

7) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร  
8) สรปุรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 
 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ 

ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

จดัทำหลักสูตร เผยแพร และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 

สงเสริม สนับสนุน  และพัฒนาใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

สงเสริม และประสานความรวมมือระหวางเขตพ้ืนท่ีการศกึษา โรงเรียน 
ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใชหลักสูตร 

นิเทศ กํากับ ติดตามใหความชวยเหลอื แนะนําสถานศึกษาในการใชหลกัสตูร 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ไม่

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

มี

สรุป รายงานผล และเผยแพรประชาสัมพันธ 
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6. เอกสารอางอิง  
6.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
6.2 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

7. แบบฟอรมท่ีใช  
7.1 แบบตรวจสอบการจดัทา/ปรบัปรงุ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
7.2 แบบนเิทศ กํากับ ติดตามการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
7.3 แบบสงัเกตการจดัประสบการณ  

8. เอกสารการบันทึก  
8.1 รายงานการตรวจสอบการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
8.2 รายงานการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษา

งานประสานงาน สง่เสรมิ สนับสนุนงานประสานงาน สง่เสรมิ สนับสนุนงานประสานงาน สง่เสรมิ สนับสนุน
และพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้และพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้และพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้

นางชลณานางชลณานางชลณา         มว่งหวานมว่งหวานมว่งหวาน



คาํนํา 

 
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประสาน สงเสริม 

สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ของนางชลณา มวงหวานศึกษานิเทศก กลุมงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีบทบาทหนาท่ีสําคัญ เก่ียวกับงาน
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุม/กลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางชลณา มวงหวาน 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

 
1.วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระบวนการ
เรียนรู กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการบรรลุผล
ตามเปาหมาย 

1.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดาเนินการประสาน สงเสริม สนบัสนนุ และพัฒนากระบวนการจัดการ 
เรยีนรู 
 
2.ขอบเขตของงาน 

เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประสาน สงเสริม สนบัสนนุ และพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรู 
 
3.คําจํากัดความ 

การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching/Instruction) หมายถึง การดําเนินการ
ของครูผูสอน ซ่ึงครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอน/จัดการเรียนรู การใชวิธีการสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการ
สอน การประเมินผลการเรยีนการสอน รวมท้ังการใชทฤษฎีและหลักการเรียนรูและการสอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค และบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการท่ีผูเรียนใชในการ
แสวงหาความรู สรางความเขาใจ สรางองคความรู และพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพ
ตามท่ีมุงหวังในหลักสูตร 
 
4.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ประสาน สงเสริม สนบัสนนุและพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรู 
1) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางท้ัง 8 กลุม
สาระการเรยีนรู 

2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวทางการวัดผล
และประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ในพ้ืนท่ี รวมถึงศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน แนวโนมการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต 
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3) ดําเนินการจัดทากรอบแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ดวยกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม และเผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการจดัการเรยีนการสอน 

4) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 
ความเขาใจในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

5) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและ
ความตองการ จุดเนนของสถานศึกษาดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

6) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษาและ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

7) นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคาแนะนํา ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพ่ือใหเกิด
การปรบัปรงุ/พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

8) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพกระบวนการจดัการเรยีนรู 
9) สรุป รายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรู 
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ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีเกีย่วของ 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมลตางๆ 

จดัทำกรอบแนวทางการพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรู 

สงเสร ิม สนับสนุน  และพัฒนาใหสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในการ
พัฒนา กระบวนการจดัการเรียนรู 

สงเสริม และประสานความรวมมอืระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชมุชน 

และหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

นเิทศ กำกับ ตดตามใหความชวยเหลือ แนะนำสถานศกึษา 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ไม

ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ 

มี

สรุป รายงานผล และเผยแพรประชาสัมพันธ 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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6. เอกสารอางอิง
6.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6.2 แนวทางการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6.3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

7. แบบฟอรมท่ีใช


7.1 แบบตรวจสอบการจัดทำ/พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
7.2 แบบนิเทศ กากับ ติดตามการจัดทา /พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
7.3 แบบสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู 

8. เอกสารการบันทึก
8.1 รายงานการตรวจสอบการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู 
8.2 รายงานการนิเทศ 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษาประเมนิผลการจัดการศกึษา
งานวจัิย พัฒนา สง่เสรมิ ติดตาม ตรวจงานวจัิย พัฒนา สง่เสรมิ ติดตาม ตรวจงานวจัิย พัฒนา สง่เสรมิ ติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมนิเกี�ยวกับ การวดัผลสอบ และประเมนิเกี�ยวกับ การวดัผลสอบ และประเมนิเกี�ยวกับ การวดัผล
และประเมนิผลการศกึษาระดับชาติและประเมนิผลการศกึษาระดับชาติและประเมนิผลการศกึษาระดับชาติ

นางสาวสุวมิลนางสาวสุวมิลนางสาวสุวมิล      ภูรเิภรฤีกษ์ภูรเิภรฤีกษ์ภูรเิภรฤีกษ์



คํานํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด  
5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  ออกเปน 7 กลุม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึง
ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

สําหรับคมืูอการปฏิบัติงานงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการ 
วัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชนัเรียนและสถานศึกษา และคูมือขนัตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ประจํากลุมงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  และภารกิจงานที่ ไดรับ
มอบหมายจากนโยบาย ตามจุดเนนสํานกังาน/จุดเนนผูอํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนทกีารศึกษาประถม 
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของท่ีทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้ ใหสมบูรณ สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล 

และประเมินผลการศึกษาระดับชาต ิ
 
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 
2. ขอบเขตของงาน 
      ครอบคลุมงานตั้งแตการวิเคราะหสภาพปญหาการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมิน
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 
3. คําจํากัดความ 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล รองรอย หลักฐานท่ี
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียนอยางเปนระบบ เพ่ือเปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูสามารถจัดใหมีข้ึนท้ังระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา   
 การประเมินระดับช้ันเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง  การวัดผลและประเมินผลท่ีอยูใน
กระบวนการจัดการเรียนรู  ผูสอนดําเนินการเพ่ือพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตน
สอน  ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา  ผูสอนประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละ
หนวยการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือดูวาบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด  แลวแกไข
ขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  เนนการประเมินตามสภาพจริง โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายและมีการ
ประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 
 การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนรายป/รายภาค  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การอนุมัติผลการเรียน  การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน  และเปนการประเมินเพ่ือใหได
ขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม  ผูเรียนมี
สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาในดานใด  รวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑระดับชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน   
ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง  และชุมชน 
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  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง  การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูจากการท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงาน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะท่ีเรียนไปใชในสภาพและ
สถานการณจริง  หรือเชื่อมโยงใกลเคียงกับสถานการณจริงมากท่ีสุด  การประเมินตามสภาพจริงมักมีการ
กําหนดชิ้นงานหรือภาระงานใหผูเรียนปฏิบัติ  และมีการใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีมีเกณฑพรอม
คําอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑไวอยางชัดเจน 
 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีหนาท่ีใหความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 
พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ี กลั่นกรอง และสนับสนุน
โครงการ งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้น
เรียนและสถานศึกษา 

 ศึกษานิเทศก  มีหนาท่ี  วิเคราะหสภาพปญหาการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
เสนอโครงการเพ่ือดําเนินการนิเทศ วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 
5 .ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมท้ังแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะ     อันพึงประสงค การ
อาน คิดวิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5.2 สํารวจ ติดตามสภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและสถานศึกษา และวิเคราะหสภาพปญหา
การวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 5.3 นิเทศ เสริมสรางความรูความเขาใจทักษะใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
        5.4 นิเทศ สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ 
ในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบตาง ๆ โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

5.5 นิเทศ สงเสริม สนับสนนุใหสถานศึกษาสรางเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู และการจัดทํา จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ   

5.6 นิเทศ สงเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และการนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

5.7 สรุปรายงานผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือนําผลมาใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ 
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6. Flow  Chart  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผล 

สงเสริมสนับสนุนใหความรูเก่ียวกับการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู 

 

สงเสริมใหสถานศึกษาสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

 

สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูตามหลักสูตร 

 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล ฯ ตามหลักสูตรและ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

ประเมินคุณภาพ
 

ปรับปรุง 
ไม ่

ม ี

รายงานผลการดําเนินงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรและเผยแพร 
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7. เอกสารอางอิง 
7.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7.2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7.3 แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25514 
7.4 แนวทางการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7.5 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 
8. แบบฟอรมท่ีใช 

8.1 แบบสํารวจสภาพการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 
8.2 แบบนิเทศการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 

9. เอกสารบันทึก 
9.1 รายงานการนิเทศ 
9.2 รายงานโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม พัฒนางานวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และระดับ

สถานศึกษา 
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