




 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

ก 

คำนำ 

           คู$มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ของ นางจินตนา ดอกพุฒ ตำแหน$ง ศึกษานิเทศกC กลุ$มนิเทศ ติดตาม     
และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เล$มนี้ จัดทำ
ขึ้น เพื่อเปNนแนวทางในการดำเนินงานของศึกษานิเทศกC ซึ่งปฏิบัติงานในกลุ$มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและกระบวนการเรียนรูS ส$งเสริม สนับสนุน และพัฒนา กลุ$มสาระการเรียนรูSวิทยาศาสตรC นิเทศ กำกับ 
ติดตามกลุ$มเครือข$ายสถานศึกษาท่ี ๗ (เมือง ๗) 

           หวังเปNนอย$างย่ิงว$า คู$มือการปฏิบัติงานเล$มน้ีจะเปNนประโยชนCต$อผูSปฏิบัติงานและเปNนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานต$อไป 

 

 

 

 

   จินตนา ดอกพุฒ 

                                                         ศึกษานิเทศกCชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

ข 

สารบัญ 

  หน,า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 

ส$วนท่ี ๑ บทบาท หนSาท่ี และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศกC ๑ 
ส$วนท่ี ๒ ภาระงานท่ีไดSรับมอบหมาย ๔ 
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๑ 

ตอนท่ี ๑ 

บทบาท หน,าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก@ 

 

๑. งานตามหน,าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหนDง 

  ศึกษานิเทศก+ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหนGาท่ี 

เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหGไดGมาตรฐาน ดังน้ี  
  ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยสPงเสริมใหGสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรูG มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล

การศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดGอยPางมีคุณภาพ  
  ๑.๒ การศึกษา คGนควGาทางวิชาการ เพื ่อจัดทำเปXนเอกสาร คู Pมือและสื ่อใชGในการปฏิบัติงาน          
และเผยแพรP ใหGครูไดGใชGในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

  ๑.๓ การวิเคราะห+ ว ิจ ัยเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู Gส ื ่อนวัตกรรม             
และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือใชGในการปฏิบัติงานและเผยแพรPแกPผูGบริหารสถานศึกษา ครูและผูGสนใจท่ัวไป  

  ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเปXนขGอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศ      
และการพัฒนางานวิชาการ  
  ๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีผูGบังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบขDาย ภารกิจของกลุDมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  กลุPมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต ๑ เปXนกลุPมงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห+ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ      

และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อใหGสถานศึกษามีความเขGมแข็ง ในการบริหาร   
และจัดการเรียนการสอนไดGอยPางมีคุณภาพมาตรฐานเทPาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปXนฐาน สPงผลใหGผูGเรียน   
ท้ังระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูGตามวัตถุประสงค+และเป_าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติ

หนGาที่เกี ่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหGไดGมาตรฐาน ศึกษา 
คGนควGาทางวิชาการและวิเคราะห+ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน
ใหGมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนGาที่อื่นตามที่ไดGรับมอบหมาย โดยใหGมีความรูG ความ เขGาใจในหลักการ

นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรูG การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบดูแลชPวยเหลือครู และผู Gเร ียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา            
งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงใหGเห็นวPามีการ

วิจัยและพัฒนา สรGางองค+ความรู GใหมP เพื ่อนำผลไปใชGในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพรP      
อยPางกวGางขวาง มีการถPายทอดและไดGรับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูง   
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๒ 

ในการนิเทศอยPางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเปXนแบบอยPาง
แกPวิชาชีพสPงผลใหGครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรูGบรรลุเป_าหมาย     

ของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เปXนผูGมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู, และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

  ๑. การนิเทศการศึกษา ไดGแกP หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ+      
การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห+พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรGางทักษะในการนิเทศ การใชG  
กลยุทธ+ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต+ใชGในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห+ วิจัย สPงเสริมใหGขGอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ   
การนิเทศภายในสถานศึกษาไดG ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรูGการสอน     
และการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพรPผลงานดGานการนิเทศ การศึกษาแกPหนPวยงาน

ท่ีเก่ียวขGอง ใชGเทคนิคการนิเทศไดGอยPางหลากหลายดGวยความเปXนกัลยาณมิตร  
  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดGแกP ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลตPอการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตPางๆ การวิเคราะห+     

และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบาย
การศึกษา โดยสามารถใหGคำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห+ขGอมูล และรายงานผลเพื่อจัดทำนโยบาย 
แผนและการติดตามประเมินผลดGานการศึกษา ใหGคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและการ

วางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ใหGคำแนะนำปรึกษาเกี ่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุPงใหGเกิดผลดี คุGมคPาตPอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลGอม  
  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไดGแกP ความรูGเกี่ยวกับหลักสูตร การสรGางหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูG จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถใหGคำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
สาธิตแนะนำครูใหGจ ัดกิจกรรมที ่ส Pงเสริมการเร ียนรู Gได Gเต ็มศักยภาพของผู G เร ียน ประเมินหลักสูตร                

และการนำหลักสูตรไปใชG  
  ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ไดGแกP การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห+ 

วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ 
ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหGคำปรึกษา ขGอเสนอแนะ และการวาง
ระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอยPางตPอเนื่องและพรGอมรับ    

การประเมินภายนอก  
  ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ไดGแกP หลักและระบบขอบขPายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยใชGโรงเรียนเปXนฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวขGองกับการจัด



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๓ 

การศึกษาโดยสามารถใหGคำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาใหGบรรลุวัตถุประสงค+ตามเจตนารมณ+ของการนิเทศ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูPองค+กรแหPงการเรียนรูG บริหารจัดการศึกษาโดยใชG โรงเรียนเปXนฐาน  

  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ไดGแกP ระเบียบวิธีว ิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใชG           
โดย สามารถใหGคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใชGในการแกGปcญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอน ใหGคำแนะนำปรึกษาเกี ่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใชGในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ดำเนินการวิจัยเพ่ือสรGางองค+ความรูGใหมPๆ ดGานการเรียนรูGและการจัดการศึกษา  
  ๗. กลวิธีการถPายทอดความรูG แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ไดGแกP กลวิธีการนำเสนอความรูG
แนวคิดทฤษฎีที ่เหมาะสมกับการเรียนรูG การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา คGนควGา ฯลฯ      

การวิเคราะห+ วิจารณ+ผลงานวิชาการอยPางสรGางสรรค+โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทตPางๆ 
แนะนำและใหGคำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกPคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรูG 
แนวคิด ทฤษฎีดGวยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมตPอการเรียนรูG  

  ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดGแกP หลักการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร+เน็ต 
คอมพิวเตอร+ชPวยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ+ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใชGเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานไดGอยPางเหมาะสม ใหGคำปรึกษา แนะนำ การใชGเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแกPสถานศึกษา  
  ๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก+ ไดGแกP คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก+ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก+ การบริหารจัดการบGานเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน      

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก+ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเปXนแบบอยPางท่ีดี 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๔ 

ตอนท่ี ๒ 

ภาระงานท่ีได,รับมอบหมาย 

นางจินตนา ดอกพุฒ ตำแหนDง ศึกษานิเทศก@ชำนาญการพิเศษ ได,รับมอบหมายปฏิบัติงาน ดังน้ี 

๑. ปฏิบัติหน,าท่ีกลุDมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู, 

ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

กลุDมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๒.๑ งานสDงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ศ ึกษานโยบายของร ั ฐบาล กระทรวงศ ึกษาธ ิการ และสำน ักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังวิเคราะห+แนวโนGมและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท้ังในและตPางประเทศ 

 ๓. ส P ง เสร ิมและสน ับสน ุนให Gสถานศ ึกษาม ีความพร Gอมในการจ ัดการศ ึกษาปฐมวัย 

ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผูGบริหาร ใหGมีความรูGความเขGาใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยและดำเนินการ
วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรไดG 

         ๓.๒  การมีสPวนรPวมของผูGปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหนPวยงานที่เกี่ยวขGอง
ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

กลุPมงานพัฒนา 

หลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานและ 

กระบวนการเรียนรูG 

งานสPงเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  

งานสPงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งานศึกษาคGนควGา  วิเคราะห+ วิจัย  การพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูG 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๕ 

  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และใหGความชPวยเหลือ
สถานศึกษาในดGานการพัฒนาหลักสูตรอยPางตPอเน่ือง 

 ๕.  ประสานความรPวมมือกับหนPวยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เชPน  องค+กรปกครองสPวน
ทGองถ่ิน เปXนตGน 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

นักเรียนกPอนวัยเรียน มีโอกาสเขGารับการศึกษาอยPางทั่วถึงในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูGโดยครู     
และผูGบริหารสถานศึกษาที่มีความรูG ความเขGาใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรใหGเหมาะสม       
กับกลุPมเป_าหมายและความทันสมัยอยูPเสมอ  

 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข,อง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหPงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒ งานสDงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรูGท้ัง ๘ กลุPม

สาระรวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมขGอมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมท้ังสPงเสริมใหGสถานศึกษาดำเนินการดังน้ี 

       ๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

       ๒.๒ รวบรวมขGอมูลแหลPงเรียนรูGและภูมิปcญญาทGองถ่ินท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

  ๓.  พัฒนาครู ผูGบริหารสถานศึกษา ใหGมีความรูG ความเขGาใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๔.  สPงเสริมและสนับสนุนใหGสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีสPวนรPวมของผูGมีสPวน

ไดGสPวนเสียทุกฝtาย 

  ๕.  สPงเสริมและสนับสนุนใหGสถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะดGาน เชPน โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียน     

ตามแนวพุทธ โรงเรียนวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  

  ๖. สPงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เชPน Home School การศึกษาที ่จัด       

ในสถานประกอบการ ฯลฯ เปXนตGน 

  ๗.  สPงเสริมและสนับสนุนใหGครูออกแบบการเรียนรูGและจัดการเรียนรูGตามแนวปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูGท่ีเนGนผูGเรียนเปXนสำคัญ 

  ๘.  สPงเสริมและสนับสนุนใหGสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชGขGอมูลจากการวิจัย           

ในช้ันเรียนและการนิเทศภายใน 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๖ 

  ๙. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา     

และนำขGอมูลมาใชGในการวางแผนพัฒนา  

  ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยูPในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดGรับการจัดการเรียนรูGโดยครูและผูGบริหาร
สถานศึกษาที่มีความรูG ความเขGาใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรูG  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข,อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหPงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม 

 ๒.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

 ๒.๓ งานศึกษา ค,นคว,า วิเคราะห@ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู, 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษาสภาพปcญหา งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูG 
 ๒. ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูG  

 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห+ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรูGของครู 

ผูGบริหารตลอดจนผูGเก่ียวขGอง    

 ๔. เผยแพรPผลงานการศึกษา วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรูG 

 ๕.  นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูG 

            ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจ ัยดGานหลักสูตรสถานศึกษา เพื ่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             

และกระบวนการเรียนรูG 

             กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข,อง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหPงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๗ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไม+มีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห; สังเคราะห; ข>อมูลจากเอกสารและแหล+งข>อมูลต+าง ๆ 

จัดทำหลักสูตร เผยแพร+ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท>องถิ่นท>องถิ่น 

ส+งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให>สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส+งเสริมและประสานความร+วมมือระหว+างเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน 

และหน+วยงานที่เกี่ยวข>อง ในการใช>หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

หลักสูตร 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให>ความช+วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาในการใช>หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร+ประชาสัมพันธ; 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๘ 

 ข้ันตอนการดำเนินงาน 

๑.  ประสาน สPงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๑.๑ วิเคราะห+ สังเคราะห+ขGอมูลจากเอกสารและแหลPงขGอมูลตPาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู G ตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู G กลุ Pมสาระ       

การเรียนรูGภาษาไทย  กลุPมสาระการเรียนรูGสุขศึกษาและพลศึกษา กลุPมสาระการเรียนรูGศิลปะ กลุPมสาระ     

การเรียนรูGการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุPมสาระการเรียนรูGภาษาตPางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู Gและตัวชี ้วัด กลุ PมสาระการเรียนรูG

คณิตศาสตร+ วิทยาศาสตร+ และสาระภูมิศาสตร+ในกลุPมสาระการเรียนรูGสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรูG แนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู Gเรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะ         

อันพึงประสงค+ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูGเรียนในพ้ืนท่ีรวมท้ังศึกษาสภาพปcญหา บริบททางสังคมและความ

ตGองการของทGองถ่ิน ชุมชน แนวโนGมการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๑.๓ ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับทGองถิ่นดGวยกระบวนการทำงานแบบมีสPวนรPวม 

และเผยแพรPใหGสถานศึกษาในสังกัดนำไปใชGในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๔ สPงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูGบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหGมี

ความรูG ความเขGาใจในการพัฒนาและใชGหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  

๑.๕ สPงเสริม สนับสนุนใหGสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหGสอดคลGองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับทGองถิ่น และความตGองการ จุดเนGน

ของสถานศึกษาดGวยกระบวนการทำงานแบบมีสPวนรPวม 

๑.๖ สPงเสริมและประสานความรPวมมือระหวPางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา  

และชุมชนอยPางสม่ำเสมอเพ่ือรPวมมือชPวยเหลือกันในการพัฒนาและใชGหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๗ นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหGคำแนะนำ ชPวยเหลือผูGบริหารสถานศึกษาและครูผูGสอน   เพ่ือใหG

เกิดการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหGมีคุณภาพ 

๑.๘ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 

1.9  สรุปรายงาน และเผยแพรPผลการใชG/การพัฒนาหลักสูตร 
 
 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๙ 

๒. ประสาน สPงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๒.๑ วิเคราะห+ สังเคราะห+ขGอมูลจากเอกสารและแหลPงขGอมูลตPาง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คูPมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษา

ศึกษาสภาพปcญหา บริบททางสังคม และความตGองการของทGองถ่ิน ชุมชน แนวโนGมการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๒.๒ สPงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูGบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหGมี

ความรูG ความเขGาใจในการพัฒนาและใชGหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐  

๒.๓ สPงเสริม สนับสนุนใหGสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใหGสอดคลGองกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดGวยกระบวนการทำงานแบบมีสPวนรPวม และนำไปใชGจัด

ประสบการณ+และกิจกรรมการเรียนรูGเพ่ือพัฒนาผูGเรียนทุกดGานอยPางสมดุล 

๒.๔  สPงเสริมและประสานความรPวมมือระหวPางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

และชุมชนอยPางสม่ำเสมอเพ่ือรPวมมือชPวยเหลือกันในการพัฒนา  และใชGหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

๒.๕  ประสานความรPวมมือกับหนPวยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เชPน องค+กรปกครอง  

สPวนทGองถ่ิน กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแหPงชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปXนตGน 

๒.๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหGคำแนะนำ ชPวยเหลือผูGบริหารสถานศึกษาและครูผูGสอนเพื่อใหG

เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหGมีคุณภาพ 

๒.๗ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 

2.8  สรุปรายงาน และเผยแพรPผลการใชG/การพัฒนาหลักสูตร 

 

๗.  แบบฟอร+มท่ีใชG 

           สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ กำหนดตามความเหมาะสม 

๘. เอกสารอGางอิง  

๑.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

๒. มาตรฐานการเรียนรูGและตัวช้ีวัดกลุPมสาระการเรียนรูGคณิตศาสตร+ กลุPมสาระการเรียนรูG 

วิทยาศาสตร+ และสาระภูมิศาสตร+ ในกลุPมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๐ 

๔. แนวทางการจัดการเรียนรูG ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๕. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูGเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๖. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๗. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค+  ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๘. แนวทางการตรวจสอบองค+ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  ๙. แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับทGองถิ ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

๑๐. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑๑. คูPมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

๒. รับผิดชอบกลุDมสาระการเรียนรู,วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 

1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรูG การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดGานวิทยาศาสตร+   

2. ประสานงานกับผูGบริหารสถานศึกษา และครูผูGสอนวิทยาศาสตร+เพื่อสรGางเครือขPายการเรียนรูG 
และสรGางความตระหนักใหGครูผูGสอนไดGเห็นความสำคัญ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดGานวิทยาศาสตร+  

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูGสอนกลุPมสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตร+ ตามแนวการจัดการเรียนรูG   

สะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรูGแบบ Active Learning วัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
4. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูGเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดGานวิทยาศาสตร+  
5. ศึกษาคGนควGาเคราะห+วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูG และการวัดและประเมินผลท่ีมี 

ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          ๖.รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุPมสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตร+และ 
เทคโนโลยี 

 
๓. รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ยกระดับการศึกษา เครือขDายสถานศึกษาที่ ๗ (เมือง ๗) จำนวน ๙ 

โรงเรียน ประกอบดGวย  



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๑ 

๑. โรงเรียนบGานปากหGวยวังนอง 
๒. โรงเรียนบGานคGอกุดลาด 
๓. โรงเรียนบGานหมากม่ี 
๔. โรงเรียนบGานเค็ง 
๕. โรงเรียนบGานนาคำ 
๖. โรงเรียนบGานปากน้ำ 
๗. โรงเรียนบGานผาแกGว 
๘. โรงเรียนบGานกระโสบ (เพียรประสิทธ์ิวิทยา) 
๙. โรงเรียนบGานโนนบPอหวายดินดำ 

 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ประสานการจัดทำระบบขGอมูลสารสนเทศ สถานศึกษาในเครือขPาย 
 ๒. จัดทำแผนการสPงเสริมสนับสนุนเครือขPายการนิเทศ สถานศึกษาในเครือขPาย 

 ๓. ดำเนินการและรPวมมือกับหนPวยงานท่ีเก่ียวขGองพัฒนาสถานศึกษาในเครือขPายในรูปแบบตPาง ๆ 
ดังน้ี 
  ๓.๑  พัฒนาหGองเรียน หรือสถานศึกษา ใหGเปXนแหลPงเรียนรูG 

  ๓.๒  จัดต้ังและดำเนินการในรูปแบบการพัฒนาการศึกษาแบบเครือขPายรPวมมือ 
  ๓.๓  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูGทางวิชาการ 
  ๓.๔  จัดเครือขPายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชPน ครูตGนแบบ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพรPเทคนิค วิธีการ ส่ือ เคร่ืองมือ หรือรูปแบบเครือขPายการนิเทศ 
เผยแพรP ประชาสัมพันธ+ 

 ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

  ๑.   สถานศึกษาไดGรับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ๒.  หนPวยงาน ชุมชน  องค+กรเอกชนเขGามามีสPวนรPวมในการจัดการศึกษา   

    ๔. รับผิดชอบงาน /โครงการตามนโยบาย  

     ๔.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูGสูPสากล กิจกรรมการแขPงขันทางวิชาการ ระดับนา

นานาชาติ 

     ๔.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

              ๔.๓ โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูGสะเต็มศึกษา 

     ๔.๔ โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๒ 

              ๔.๕ โครงการเสริมสรGางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน

สุจริต) 

  ข้ันตอนและแนวปฏิบัติ 

๑. ศึกษาคูPมือ  และแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
๒. ประสานผูGเก่ียวขGอง 

๓. ดำเนินการตามปฏิทินกำหนด 
๔. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน 
๕. ประชาสัมพันธ+ เผยแพรP กิจกรรม 

 

   ๕. ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีได,รับมอบหมาย 

 

   

 

 

 

 

 

 




