
 

 

คำนำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ได้กำหนดให้ศึกษานิเทศก์จัดทำ  
คู ่มือการปฏิบัติงานของตนเองขึ ้น  เพื ่อให้การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ           
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับคู่มือปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย  รายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน     ตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ใน
กลุ ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนร ู้  กลุ ่มน ิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ ัดการศกึษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

คู่มือปฏิบัติงาน งานประสานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย   จึงเป็น 
แนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทภาระหน้าที ่และกรอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ให้สามารถดาเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กต่อไป 
 

นางนฤมล จันทร์ฉาย 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ช่ือ   นางนฤมล  จันทร์ฉาย 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนนิมะปราง 2  



คู่มือการปฏิบัติงานของ นางนฤมล จันทร์ฉาย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 

แนวคิด 
จากการดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส       ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

นโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ที่กำหนดให้ข้าราชการ
ทุกคนในสังกัด จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   ที่สามารถ
ตรวจสอบได้   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 เป็นกลุ่มงานดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตาม
ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตา มกรอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ของนางนฤมล จันทร์ฉาย  ในการปฏิบัติราชการในฐานะของ
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และ

ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
 

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
1. งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ทุกคนในสำนัก งาน เขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิ เทศกา ร ศึกษา            
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวน  
การเร ียนร ู ้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบร ิหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป   
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1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศ    ในการวางแผน   
การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

1.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

                     กลุ ่มน ิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจ ัดการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล  การพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้ มแข็ง ใน 
การบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเทา่เทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
โดยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มา ตรฐาน
ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา   การประกันคุณภาพ   
การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง  มีความสามารถในการวาง   แผนการนิเทศการศึกษา 
งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา   และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการ 
วิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่า ง
กวา้งขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการ
นิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่า งแ ก่
วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ เป้า หมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการ  และกระบวนการนิเทศกลยุทธ์ 
การนิเทศการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้  
กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่ วย งา นที่
เก่ียวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบ และทฤษฎีการวางแผน     บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติ และระดับต่างๆ การวิเคราะห์และ
กำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา
โดยสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ จัดทำนโยบาย แผนและการ 
 



-3- 
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและการวางแผน
ดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษา เก่ียวกับการจัดทำ แผน พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับหลักสูตร    การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล  การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา   
สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้ เรียน ประเมินหลักสูตร และการนำ
หลักสูตรไปใช้ 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา  ได้แก่ การบริหารคุณภาพ  การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ
กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการ
วางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้ อมรั บ
การประเมินภายนอก 

5. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่  หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา     หลักการบริหาร 
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อ ง กับ การจัด
การศึกษา  โดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการ
นิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่  ระเบียบวิธีวิจัย  กระบวนการวิจัย       การนำผลการวิจัยไปใช้โดย 
สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา กา รเรียน     
การสอน ให้คำแนะนำปร ึกษาเกี ่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเร ียนการสอน 
ดำเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความรู้ 
แนวคิดทฤษฎีที่ เหมะสมกับการเรียนรู ้  กวรเขียนรวยงวน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ        
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ 
แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      อินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร ์ช ่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิส ัมพันธ์ ส ำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

9. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์  ได้แก่   คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ และสามารถดำเนินการเก่ียวกับ การนิเทศการศึกษา หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดการ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียน อย่างเป็นระบบเข้าใจ
ในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 
 
ขอบเขตหรือข้อจำกัดของคู่มือ 

เนื่องจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลากหลาย
ล้วนเก่ียวข้องกับกลุ่มงานและบุคคลต่างๆในทุกด้าน ซ่ึงคู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งศึกษา นิเทศก์ฉบับนี้       
จะเน้นเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 
 
ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายภารกิจของนางนฤมล จันทร์ฉาย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานส่งเสริม  
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย นิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกิ จกรรมการเรี ยนรู้  ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3. ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
4.งานพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โดยเฉพาะกลุ่มการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
5. สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้ อมในการจ ัดการศึกษาปฐมวัย ในร ูปแบบที ่ เหมาะสมกับ

ศักยภาพของสถานศึกษา 
6. น ิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้ความช่วยเหลือ

สถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
10. งานรับผิดชอบพ้ืนที่โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 2 
11. งาน / โครงการ / กิจกรรม 

11.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
11.2 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์        

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
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11.3 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับปฐมวัย 
11.4 โครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL/PLC 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
12. ปฏิบัติงานวิชาการ/งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ชื่องาน(กระบวนงาน) 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่ม 

งานดำเนินการเก่ียวกับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 

กระบวนการ การเรียนรู้กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษ  ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ 
ดำเนินการ บรรลุผลตามเป้าหมาย 

2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย 

3. ขอบเขตของงาน 
แนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้การปฏิบัติงาน เพ่ือ 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
4. คำจำกัดความ 

การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดู 
เด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมเด็กใหมีความพร้อมทุกด้าน ในการที่จะเข้ารับการศึกษาต่อไป การจัด 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็ก 
ก่อนเกณฑในวัด หรือมัสยิด หรือจัดเป็นชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา 

กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทาง 
ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในแต่ละทอ้งถิ่น มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่  เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนา 
ผูเ้รียน ในท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น   สถานศึกษาในเขต 
พ้ืนที่ นั้นๆ ใช้ข้อมูลในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา 
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   มีความรักและหวงแหนมรดกทาง 
สังคม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาการแก้ปัญหาการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 กำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มพัฒนา 

หลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตรวจสอบกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ ประเมินผลการศึกษา 
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5.2 งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 

5.2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
รวมทั้ง ศึกษาสภาพปญัหา บริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต 

5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนรวม และ 
นำไปใช้จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนทุกด้านอย่างสมดุล 
   5.2.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ปฐมวัย 
   5.2.5 ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

5.2.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ผูส้อนเพ่ือให้ เกิดการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

5.2.7 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
5.2.8 สรุป รายงานและเผยแพร่ผลการใช้/ การพัฒนาหลักสูตร 

5.3 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ระดับ 
ปฐมวัย 
   5.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ 

5.3.1.1 ศึกษานโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหาร 
จัดการหลักสูตร การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

5.3.1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
5.3.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม การพัฒนาและประเมินผลการ 

ใช้หลักสูตร 
   5.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัย การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    5.3.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการประเมิน 
คุณภาพผู้เรียน 
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    5.3.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย เพ่ือพัฒนา และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน 
รู้ตามหลักสูตร และ ทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5.3.2.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำ ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาและครู  ผูส้อนเพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ 

5.3.3 ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
   5.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ 
การวิจัยและ พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   5.3.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

5.4 งานสง่เสริม สนับสนุนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.5 งานประสานงานนิเทศ ติดตาม ตรวสอบและประเมินผลโรงเรียนในเครือข่าย 
พัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 
  5.6 งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

5.7 งานโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 
5.8 งานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
5.9 งานโครงการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับปฐมวัย 
5.10 งานโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL/PLC 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5.11 งานนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่เก่ียวของกับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

5.12 งานอ่ืนๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 
นักเรียนก่อนวัยเรียน ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ

ผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
เรื่อง 1. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และกระบวนการเรียนรู้ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
2. การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มี 
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการ
เรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนำข้อมูลมาใช้ 
ในการวางแผนพัฒนา 
 

  
 
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
2. มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำงาน/ 
ประกาศ 
 
 
3. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/
ผู้บริหาร เช่น คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ 
เอกสารการฝึกอบรม 
4. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ /แผนการ 
นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
5. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
6. ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการ
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2560 และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และ
ท้องถิ่น 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
เรื่อง 2. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 2. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนา 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
2. ดำเนินการวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย 
เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
4. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
5. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนา
งานการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

 
 
1. มีการศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการ
เรียนรู้ 
 
2. มีรายงานวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัยและ/
หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศที่
สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์  วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 
1 เรื่อง/โครงการ 
4. มีเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงานการศึกษา 
วิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
5. มีเอกสารการนำผลการวิจัยไปพัฒนางานจัด 
การศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. 1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน
ในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 2 
จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ 
 1. โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 
 2. โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 
 3. โรงเรียนบ้านเนินดิน 
 4. โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 
 5. โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 
 6. โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 
 7. โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 
 8. โรงเรียนบ้านพุกระโดน 
 9. โรงเรียนบ้านผาท่าพล 
10.โรงเรียนบ้านผารังหมี 
11.โรงเรียนบ้านเขาดิน 
12.โรงเรียนบ้านหนองขม้ิน 
13.โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 
14.โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 
2. ดำเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2  ตามนโยบาย/
จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้
กระบวนการนิเทศเชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำเครื่องมือ/นวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
 ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
 ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึก
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเนินมะปราง 2  
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 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 
 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 

 

รูปแบบในการทำงานของ นางนฤมล จันทร์ฉาย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 


