
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มที่

ด าเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา งาน เลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และร่วม สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานให้กับ ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

เอกสารคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของ                         
นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบงาน
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ซึ่งได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ฉบับนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

 
 

นางวิไลลักษณ ์ จรูญโรจนว์ทิย์ 
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ตอนที่ ๑ 

 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
๑. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

๑.๕ ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบขา่ยภารกจิของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศกึษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  
ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดการประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนใน
ระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพ่ือนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการ
ถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่าง  



 
 
 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ
ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู ้และ ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
      ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ                     
กล ยุทธ์การนิเทศการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการ
นิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการ
ประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
จัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงาน
ด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็น
กัลยาณมิตร 
  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมอืงไทยที่มีอิทธพิลต่อการศกึษา แผนการศึกษาระดบัชาติและระดบัตา่งๆ การ 
วิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน 
นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้คาแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ 
จัดท านโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด 
นโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะนาปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษาหลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล 
การจัดการศึกษาพิเศษโดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก 

๒ 



 
 
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ 

บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย 
สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอน การสอนให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน 
บทความ ผลงาน ผลการ ศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดย
สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการ
แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  ให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 
ศึกษานิเทศก์จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ 
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

๓ 



 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

 

 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและ 

กระบวนการเรยีนรู ้
 

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานส่งเสรมิพฒันาเครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
 งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานทดสอบทางการศกึษา 

 

 งานส่งเสรมิพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
 งานส่งเสรมิ สนบัสนุนเครอืขา่ยการนเิทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
 งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 

 งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 

 งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 

 การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล
การศึกษา 

 
 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล

ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

 

 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

๔ 



 
ตอนที ่๒ 

 
ขอบข่ายภารกิจ 

กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
๑. งานส่งเสริมการวดัและประเมินผลการศกึษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล

การศกึษา 



 
 
 
 ๒. การวดัผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับ                   
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

๖ 



 
 
 
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

    ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 ๔. งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ     
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ                          
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ชื่อเอกสาร  :  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ  

                             และประเมินเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินผล  

                                การเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 ๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
      งานวิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิเกี่ยวกบัการวดัผลและประเมนิผล
การเรียนรูร้ะดับชัน้เรียนและสถานศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๒.๑ เพือ่พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัด
การศกึษาให้มปีระสทิธิภาพและสามารถด าเนนิการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
     ๒.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรูร้ะดับชั้นเรยีนและสถานศึกษา 
 
๓. ขอบเขตของงาน 
        เป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานและด าเนนิการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินระดับชัน้เรียนและสถานศึกษา 
 
๔. ค าจ ากดัความ 
  การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา   
  การประเมินระดับชั้นเรยีน (Classroom Assessment) หมายถึง  การวดัผลและ
ประเมินผลทีอ่ยู่ในกระบวนการจดัการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเพื่อพัฒนาผูเ้รียนและตดัสินผลการเรียน
ในรายวิชา/กิจกรรมทีต่นสอน  ในการประเมนิเพ่ือการพัฒนา  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรูต้ามตวัชี้วดัที่
ก าหนดเป็นเป้าหมายในแตล่ะหนว่ยการเรียนรูด้้วยวิธกีารต่าง ๆ เพื่อดูวา่บรรลุตวัชีว้ัดหรือมีแนวโน้มว่า
จะบรรลุตวัชี้วดัเพียงใด  แลว้แกไ้ขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง  เน้นการประเมนิตามสภาพ
จริง โดยใช้วธิีการทีห่ลากหลายและมกีารประเมนิอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้เปน็ขอ้มูลในการปรบัปรุง
การเรียนการสอนต่อไป 
  การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การอนุมัติผลการเรียน  การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน  และ
เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของ 

๙ 



 
 
ผู้เรียนตามเป้าหมายหรอืไม ่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องไดร้ับการพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถน าผลการเรียน
ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง 
การประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง  และชุมชน 
   การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง  การวัดผลและ
ประเมินผลการเรยีนรูจ้ากการที่นกัเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะที่
เรียนไปใช้ในสภาพและสถานการณ์จริง  หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด  การ
ประเมินตามสภาพจริงมักมีการก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ  และมีการใช้เครื่องมือการ
วัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อมค าอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 
 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร                            
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้                       
ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและ
ประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดท าเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

๖. นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๗. สรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษาเพื่อน าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมิน
คุณภาพ 

๑๐ 



ประเมินคณุภาพผู้เรียน 

 

 
 

๖. Flow Chart การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและ
ประเมินผลการเรยีนรู้ ระดบัชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                              
 

 
๗.  เครื่องมือ 

          ๗.๑ แบบส ารวจข้อมูล 
  ๗.๒ ข้อมูลสารสนเทศ เครือ่งมือทดสอบ เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
 ๗.๓ แบบรายงานผล 

  
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างองิ  

                     ๘.๑ คู่มือการด าเนนิงานการวัดผล และประเมนิผลการศึกษา 
   ๘.๒ คู่มือการวดัผล และเทยีบโอนผลการศึกษาในทกุระดับ 
                     ๘.๓ แบบพิมพ์ เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

 

ไม่มี 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 

 

 

ปรับปรุง 

 

 

มี 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดท าเอกสารหลักฐาน 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการวัดและประเมินผล          

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู ้

 

 

 รายงานการด าเนินงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและเผยแพร ่                                                                                                                                        

๑๑ 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

@#                                                                                                                                                                                                               
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๑๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ชื่อเอกสาร        :       งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานวิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมนิผล
การศกึษาระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดั
การศกึษาให้มปีระสทิธิภาพและสามารถด าเนนิการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
  ๒. เพ่ือใช้เปน็แนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมนิผลการศึกษา 
 
๓. ขอบเขตของงาน 
        เป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานและด าเนนิการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๔. ค าจ ากัดความ 
  การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
  การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment)  หมายถึง  การวัดผล
และประเมินผลที่ด าเนนิการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนด้วยวธิีการและเครื่องมือที่เปน็มาตรฐานซึง่จัดท าและด าเนนิการโดยเขตพ้ืนที่การศกึษา  หรือ
ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วย
การตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีการรายงานผลแก่
สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอน
เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดที่ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 

๑๔ 



   
 
 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดบั 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติในการวัดผลและประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดบั 

ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
๒. ประสานความร่วมมือระหว่างส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สถานศึกษา และ 

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู และบคุลากรใน 

สถานศึกษาเกี่ยวกบัการวดัผลและประเมินคุณภาพผู้เรยีนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. จัดท าเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ประเมนิคุณภาพผู้เรียน

ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
๕. นิเทศติดตามการด าเนินการประเมินคณุภาพของผู้เรียนของสถานศกึษาในสังกดัใน

รูปแบบของคณะกรรมการ 
๖. ด าเนนิการประเมินผลคณุภาพนักเรียนและน าผลไปวิจัย พัฒนา และประเมนิผลการ

ด าเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการศกึษา 

๗.  สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาต่อหน่วยงาน     
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศกึษาเพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เปน็ข้อมูลในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

๘. น าผลการวิจัย การประเมนิคณุภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เปน็ข้อมลู                              
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 



ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ประเมินคณุภาพผู้เรียน 

 

น าผลการวิจัยการประเมินคณุภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลส าหรับ 

การวางแผนยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา 

 

 

 

๖. Flow Chart งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

   

  

 

วิเคราะห์/วิจยั 

 

 

นิเทศติดตามการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลกัสูตร 

 

 

ไม่มี 

ปรับปรุง 

 

 

ไม่มี 

มี 

มี 

สรุปรายงานและเผยแพร ่ผู้เกี่ยวขอ้ง 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการวัดผล
และประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ประสานความร่วมมือระหว่างส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู ้

 

 

จัดท าเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมนิผลการเรยีนรู้ในระดับระดับเขตพ้ืนที่ 

 

 

 

๑๖ 



 

 

 
๗.  เครื่องมือ 
  ๑. แบบติดตามตรวจสอบ 
  ๒. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
  ๓. แบบรายงานผล 
 
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ๑. แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ 
  ๒. คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ 
  ๓. เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘ 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ชื่อเอกสาร  :  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ  

  และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

  การศึกษาระดับชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
      งานวิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิเกี่ยวกบัการวดัผลและประเมนิผล
การศกึษาระดบัชาต ิ
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดั
การศกึษาให้มปีระสทิธิภาพและสามารถด าเนนิการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
      ๒. เพ่ือใช้เปน็แนวทางในการด าเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมนิผลการศึกษา 
 
๓. ขอบเขตของงาน 
        เป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานและด าเนนิการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาต ิ
 
๔. ค าจ ากัดความ 
       การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
      การประเมินระดับชาติ (National Tests)  หมายถึง  การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่
เรียนในระดับชั้นส าคัญ (Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ   
 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศกึษาระดบัชาต ิ

๑. ศึกษาหลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวดัผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดบัชาต ิ
 
 

๒๐ 



 
 
 

๒. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน            
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิคณุภาพผู้เรียนระดบัชาติ เชน่ สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ส านักทดสอบทางการศกึษา 

๓. เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบคุลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกบัการวดัผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดบัชาติ 

๔. ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 

๕. รายงานผลการประเมนิคณุภาพผู้เรียนระดบัชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหนว่ยงานที่ 
เกี่ยวขอ้ง และเผยแพรต่่อสถานศกึษาเพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เปน็ข้อมูลในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

๖. น าผลการประเมนิคุณภาพผู้เรียนในระดบัชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 

๖. Flow Chart วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกบัการวดัผลและ
ประเมนิผลการศึกษาระดบัชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

   

  

 

ประสานความร่วมมอืและส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประสานหนว่ยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพ 

ด าเนินการวดัและประเมินผล 

 

 
ตรวจสอบผลการประเมินผล 

 

 

สรุปรายงานและเผยแพร่ต่อสถานศึกษา 

น าผลการประเมินคณุภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติจดัท าแผนรองรับการประเมินระดับชาต ิ

 

๒๑ 



 

                                                                                                                                                                 

๗.  เครื่องมือ 
  ๗.๑ แบบติดตามตรวจสอบ 
  ๗.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๗.๓ แบบรายงานผล 

 
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ๘.๑ แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ 
  ๘.๒ คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ 
  ๘.๓ เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 



 
ตอนที่ ๓ 

 
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
๑. งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรยีนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยน าพาให้ 
บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่  

๑) ภาษาต่างประเทศ  
๒) คณิตศาสตร ์ 
๓) วิทยาศาสตร ์ 
๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
๕) สุขศึกษาและพลศกึษา  
๖) ศิลปะ  
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
๘) ภาษาต่างประเทศ  

นอกจากนี้ ยงัมีงานซึ่งเป็นภารกิจในการพัฒนาผู้เรียนทีก่ลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศกึษาดแูลรบัผิดชอบ คอื  

๙) การศึกษาปฐมวัย 
๑๐) การศึกษาพิเศษ 

มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนทุกคน  

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐาน                     
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
และใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ ที่ว่า 
ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียน
พึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็น
รูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและ 



 
 
 
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
ผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
การศึกษาบางแห่งอาจก านดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมทีศ่ึกษานเิทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอน
ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ 
 
 
นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย ์ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
                                        

มีหนา้ที่รับผดิชอบและปฏิบตัิงาน โดยมหีนา้ทีและ ความรับผดิชอบ ดังนี ้ 
๑) นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานของหลักสตูรการศึกษาปฐมวยั  
๒) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ชื่อเอกสาร  :  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 

    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
 
๓. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 
๔. ค าจ ากัดความ 
     การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดู
เด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้านในการที่จะเข้ารับการศึกษาต่อไป  
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล  
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหรือมัสยิด หรือจัดเป็นชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา 
              กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทาง   
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งจัดท าโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น  มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น  
สาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น  และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น  สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ 
จะใช้ข้อมูลในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคม  มีความรักและหวงแหนมรดก
ทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา  การแก้ปัญหาการด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพในชุมชน 
 
 
 

๒๗ 



 
 
 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. วิเคราะห ์สังเคราะหข์้อมูลจากเอกสารและแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ อาท ิหลกัสูตร
การศกึษาปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๔๖ คู่มอืหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย ทศิทางการพัฒนาการศกึษา
ปฐมวัย รวมทัง้ศึกษาศึกษาสภาพปัญหา บรบิททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู ้ความเขา้ใจในการพฒันาและใชห้ลักสตูรสถานศกึษาปฐมวัยตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖  

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัท าหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และน าไปใช้จัด
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทกุด้านอย่างสมดุล 

๔. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สถานศึกษา 
และชมุชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือชว่ยเหลือกันในการพัฒนา และใชห้ลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 

๕. ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานอื่น ที่จัดการศกึษาปฐมวัย เช่น องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปน็ตน้ 

๖. นิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหค้ าแนะน า ชว่ยเหลือผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการปรับปรงุ/พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

๗. ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพหลักสตูร 
๘. สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 
 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

จัดท าหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๒๙ 



 

 

๗.  แบบฟอร์มที่ใช ้
           ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ก าหนดตามความเหมาะสม 

 
๘. เอกสารอ้างอิง  

๑. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒. คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๓. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
๓. พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
๔. มาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิ(ค.ร.ม.เหน็ชอบวันที ่๒ ม.ค.๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๑ 



 

 

 
๒. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
         ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือทากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ 
แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการทางานร่วมกัน
กับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้าน การประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ 
(Cooperation) การทางานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  
 
นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย ์ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
                                       มีหน้าที่รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้ 
                      

นิเทศติดตามการพฒันาคุณภาพการจัดการศกึษาเครือขา่ยสถานศึกษา 
ที ่๑๙ ม่วงสามสิบ ๔   

 

 

๓๒ 



ข้อมูลเครือข่ายสถานศึกษาม่วงสามสิบ ๔  (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒) 

 
ที ่

 
โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนบุคลากร  
ผอ.ร.ร. 

 
เบอร์โทร ผอ. 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
คร ู พนักงาน

ราชการ/ 
ครูอัตรา

จ้าง 

นัก
การฯ 

ธุรการ รวม 

๑ บ้านสร้างมิ่ง    ๒๘๘ ๑๗ ๒ ๑ ๑ ๔ นายปฏิคม  พงษ์บริบูรณ ์ ๐๘๘-๑๕๙๘๒๙๗ 

๒ บ้านดุมใหญด่งยาง    ๑๕๓ ๙ ๑  ๑ ๒ นายหนูอาง  สมสมยั ๐๘-๑๙๗๗-๗๖๐๕ 

๓ บ้านบัวยาง    ๙๒ ๕  ๑ ๑ ๒ นายสุพจน์  ชุ่มสนิท ๐๘-๙๕๓๘-๙๖๗๘ 

๔ ชุมชนบ้านหนองแสง    ๑๒๖ ๗ ๑ ๑ ๑ ๓ นายสุรยิา  โทนุการ ๐๙-๒๕๕๖-๑๙๙๑ 

๕ บ้านท่าลาด    ๔๑ ๓   ๑  นายจุลศักดิ ์ หลงชิณ  

๖ 
ราษฎรร์่วมแรงรัฐ 

(ก าจัดอุปถัมภ์) 
   ๑๒๐ ๑๒ ๒ ๑ ๑ ๔ นายวิชัย  สิทธิแต้สกุล ๐๘-๐๗๙๖-๗๒๔๒ 

๗ บ้านนาขามดอนติ้ว    ๘๕ ๕  ๑ ๑ ๒ นายปรุงศักดิ ์ ผาปรางค ์ ๐๘-๔๙๕๘-๑๔๑๒ 

๘ บ้านสวนงัว (ราษฎร์ใจดี)    ๙๑ ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๓ นายประหยัด  ละมูลมอญ ๐๘-๙๘๔๖-๓๖๓๔ 

๙ บ้านหนองเมืองน้อย    ๓๖ ๒ ๑    นายอดิศักดิ ์ เดชะศริ ิ  

รวม จ านวน ๙ โรงเรียน            

    ๓๓
 



 
 
๓. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชีว้ัด  

งานพิเศษ  งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานใน
หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการ
และ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย ์ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
                      มีหน้าทีร่บัผิดชอบและปฏิบตัิงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี ้ 
 
๓.๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) 

ภารกิจในการปฏิบัติงาน 
๑. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมกัน

ก าหนดค่าเป้าหมายคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน/ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคะแนน
เฉลี่ยทุกวิชา และรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้น ๑๐% ของคะแนนเฉลี่ยปีที่ผ่านมา  

๒. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ปีที่ผ่านมาเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียนรู้ ตามโครงสร้างของข้อสอบ เพ่ือน าผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    ๒.๑ จัดกลุ่มโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น  ครูไม่ครบชั้น 
ขาดสื่อการเรียนการสอน ต้องการเพ่ิมความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ ฯลฯ  

    ๒.๒ คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม และมีผลคะแนนสูง แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดท าเอกสารแนะน า/กิจกรรม ต้นแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนในกลุ่มพอใช้
และปรับปรุง 

๓. จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้ทราบแนวทางวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET/NT ปีที่ผ่านมา เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยในแตล่ะสาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ตามโครงสร้างของข้อสอบ และน าผลไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

๔. ให้บริการแนวข้อสอบ O-NET/NT ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบ  
O-NET/NT  

๕. นิเทศก ากับติดตามการพัฒนาระบวนการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ดังนี้ 
๕.๑ สง่เสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง

กับ O-NET/NT ดังนี ้ 
            ๑) ใช้กระบวนการทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน (Educational 

Process) ซึ่งประกอบดว้ย ๓ องค์ประกอบ คือ OLE โดย O = วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในการก าหนด
เป้าหมายของการเรียนการสอนที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร (K P A) รายสาระ มาตรฐานและ 

๓๔ 



 
 
 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ สมรรถนะผู้เรียน และคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑,   L = กระบวนการเรียนการ
สอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบแต่ละชั้น/ระดับ โดยครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์วิธี/เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ แล้วน าไปใช้ในชั้นเรียน,  
E = การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนรายตัวชี้วัดและรายมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 ๒) การวเิคราะหต์วัชี้วดัที่ส าคัญในแต่ละมาตรฐาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครู
ต้องสอนให้จบและมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงรายตัวชี้วัดด้วยวธิีการที่หลากหลายเพ่ือเป็น
คะแนนเก็บ และมีข้อสอบรายมาตรฐาน ใช้สอบวัดผลปลายภาค/ปลายปี  

 ๓) จัดท า Test Blue Print ในการจดัท าเครื่องมือประเมินผลในชัน้เรียนหรือ
ข้อสอบปลายปี ดังนี ้

               ๓.๑) จดัท าโครงสร้างขอ้สอบที่ใช้ในการวดัผลการเรียนรูป้ลายภาคเรยีนและ
ปลายป ีใหส้อดคล้องตามโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ของ O-NET/NT 

 ๓.๒) จัดหา/จัดท าข้อสอบทีม่ีรูปแบบข้อสอบเหมือนข้อสอบ O-NET/NT 
 ๔) จัดท า Item Card โดยครูเขียนข้อสอบตามตวัชีว้ัดส าคัญในแต่ละมาตรฐาน

การเรียนรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ในผังการออกขอ้สอบ (Test Blueprint) ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ข้อสอบ O-NET/NT โดยใหจ้ัดท า Item Card เพื่อก ากบัคุณลักษณะ (Item Specification) ของ
ข้อสอบในแต่ละขอ้ 
  ๖. ร่วมกบัสถานศกึษาในการก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ(O-NET/NT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



 
 
๓.๒ โครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
ความเป็นมา 
     โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่ม
ด าเนินการน าร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จึงได้ติดต่อกบัมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann 
เพื่อขออนุญาตน ากิจกรรมนี้มาทดลองท าในประเทศไทย บัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ท าความตกลงร่วมกันเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ 
PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาด
แคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่ า เราควร
สร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(อายุ ๓-๖ ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย industrial 
shots. 
วัตถุประสงค ์ 

๑. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เดก็ปฐมวัย ได้เรียนรูแ้ละมีประสบการณ์ในการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
๒. ให้เด็กได้ฝกึการสังเกต รูจ้ักคิด ตัง้ค าถามและค้นหาค าตอบดว้ยตนเอง  
๓. วางรากฐานระยะยาวในการสรา้งนกัวิทยาศาสตรว์ิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณภาพ 
๔. สร้างผู้น าเครือข่ายท้องถิน่ (Local Network) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตืน่ตัวและพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ตลอดเวลา 
๕. พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  
ปีที่ ๑ โรงเรียนอนบุาลทีไ่ดร้ับการคดัเลือกเป็นโรงเรียนน าร่อง จ านวนประมาณ ๒๐๐ แหง่ จาก 

ผู้น าเครือขา่ยท้องถิน่ (Local Network) ๘ เครือข่าย ด าเนินการตามแนวทาง “บา้นนกัวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศเยอรมน”ี 
         ปีที่ ๒-๙ โครงการฯ เริ่มขยายผลไปยังพื้นที่อืน่ โดยรว่มมอืกับหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือถ่ายทอด
กระบวนการด าเนนิโครงการให้แก่โรงเรียนที่สนใจ 
 
 
 

๓๖ 



 
 
           ด้านคุณภาพ 

๑. เด็กในระดับอนุบาลรู้จักวิทยาศาสตร์ผา่นการทดลองอย่างงา่ยและมีความสนใจในการเรียน 
               วิทยาศาสตร ์ 

๒. เด็กในระดับอนุบาลไดร้บัการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีถู่กต้อง 
๓. เด็กในระดับอนุบาลได้พัฒนาทกัษะการเรียนรูต้่างๆ ดังนี้ 
    - ทักษะด้านการเรียนรู้ : สามารถเรียนรูว้ิธคีิด วธิีตัง้ค าถามและการค้นหาค าตอบได้ 
    - ทักษะด้านการสือ่สารทางภาษา : สามารถสือ่สารความคิดต่างๆ ออกมาเปน็ถอ้ยค า 

  ที่ผู้อืน่สามารถเข้าใจได ้
- ทักษะด้านสังคม: สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดแีละสามารถสื่อสารทาง 
  วิทยาศาสตรไ์ด ้
- ทักษะด้านรา่งกาย : ได้ฝึกฝนการใชก้ล้ามเนื้อขณะท าการทดลองต่างๆ 

การเขา้ร่วมโครงการ 
      โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย มีความยนิดีที่จะเปดิรับสมาชิกที่มีความประสงค์ที่เข้ารว่ม
โครงการ โดยแบ่งสมาชิกเปน็ ๓ ประเภท ดังนี ้

๑. โรงเรียน ที่ประสงค์จะเข้าสมัครเป็น สมาชิกโครงการ  
              โรงเรียนที่อยากจะเขา้รว่มในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย เพื่อพัฒนาการเรียนการ  
สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของตน 

๒. หน่วยงาน หรือ โรงเรยีน ที่ประสงค์จะสมัครเปน็ เครอืข่ายท้องถิ่น (Local Network) 
องค์กรที่ดแูลการพัฒนาครแูละการด าเนินงานของโครงการให้กบัโรงเรียนในเครือขา่ย  
ประมาณ (๒๐-๓๐ โรงเรียน/เครือขา่ย) ตอ้งมบีทบาทดงันี ้

๑. เป็นผู้ท าหนา้ที่สื่อสารและประสานความรว่มมือระหว่างโครงการ โรงเรียน และ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดหาโรงเรียนในเครือข่ายของตนเองประมาณ ๒๐-๓๐ โรงเรียน 
๓. จัดอบรมเชงิปฏิบตัิการให้กบัครูโรงเรียนอนุบาล โดยมวีทิยากรเครือขา่ยท้องถิ่นเป็น

ผู้ให้การอบรม 
๔. ดแูลชว่ยเหลือ และเยี่ยมเยยีนโรงเรียนในเครือขา่ยระหว่างปี 
๕. ตรวจสมุดบันทกึกิจกรรมการทดลองก่อนส่งกลบัคืนในโครงการ 
๖. สนับสนนุการหา “นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร พ่ีเลี้ยง” เพื่อร่วมท ากิจกรรมกับครู

และนักเรียนในโรงเรียน 
๓. บุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะสมัครเป็น นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร พี่เลี้ยง 

                บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะอาสาสมัครเข้ามาเป็น “นักวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกร พ่ี
เลี้ยง” โดยจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี้ 

 
 

๓๗ 



 
 

๑. มีความรู้ความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ดา้นใดด้านหนึ่ง 
๒. มีความพร้อมที่จะเปน็วทิยากรในการอบรมใหก้ับคุณครอูนุบาลของโรงเรียนใน

เครือข่าย 
แผนงานหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ๑. พัฒนาคุณภาพโครงการ 

   ๑. จัดอบรม Local Trainer อย่างเข้มข้น 
   ๒. โครงการเยี่ยมเยียน Local Network และโรงเรียน  
๒. จัดงาน Event ประจ าปี 

1. เทศกาลงานวันนักวิทยาศาสตรน์้อย  
2. งานสัมมนา Best Practice 
3. งานรบัตราพระราชทาน 

๓. น าร่องขยายโรงเรยีนสู่ระดับประถมศกึษา 
๑. จัดท าสื่อการสอนตวัอย่าง ของระดับประถมศึกษา 

   ๒. อบรมต่อยอดวิชาการเฉพาะทางให้กับผูน้ าเครือข่ายท้องถิ่น (LN)  และ วิทยากรเครือข่าย 
   ท้องถิน่ (LT) 

   ๓. LN/LT จัดอบรมครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
บทบาทของวิทยากรในโครงการบา้นนักวิทยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย 

๑. คณะท างานของโครงการ (วิทยากรหลกั Core Trainer :CT) 
   - ดูแลภาพรวมและวางแผนการอบรมของโครงการ 
๒.วิทยากรเครือขา่ยท้องถิน่ (Local Trainer :LT) 
   - วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer) ได้รับการอบรมจากวิทยากรหลัก (Core Trainer)           
     ขัน้ต่ าปีละ ๑ ครั้ง ด้วยหลักสูตรการเขม้ขน้เปน็เวลา ๒ วัน 

a. วิทยากรเครอืข่ายท้องถิน่ (Local Trainer) จัดอบรมใหแ้ก่คุณครูโรงเรียนในเครือขา่ย 
(โรงเรียนละ ๒ คน) อย่างนอ้ยปีละ ๒ ครั้ง 

๓. ครูผู้สอน  
   - ผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลจัดบทเรียนด้านวิทยาศาสตร์รายสัปดาห์ ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

บทบาทของผู้น าเครือขา่ยท้องถิ่น (Local Network :LN) 
- แต่ละเครือข่ายทอ้งถิน่จัดหาโรงเรียนเข้าร่วมตามจ านวนโรงเรียนที่ สพฐ.ก าหนดในแต่ละปี 
- จัดหาวิทยากรประจ าเครือขา่ยท้องถิน่ (Local Trainer) จ านวนเครือข่ายละ ๒ คน  

เพื่อเข้าอบรมกับโครงการปลีะ ๑ ครั้ง 
- จัดการอบรมให้โรงเรียนในเครือขา่ยอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 

 
 
 

๓๘ 



 
 

- ออกเยี่ยมโรงเรียนอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง 
- ตรวจประเมนิโครงงานส าหรับโรงเรียนขอประเมนิเพ่ือรบัตราพระราชทาน 
- ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ อาทิ เทศกาลวันนักวิทยาศาสตรน์อ้ย 
- จัดงานเทศกาลงานวันนักวทิยาศาสตร์น้อย  
- เผยแพร่ประชาสมัพันธโ์รงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงงานเด็กปฐมวัยที่เปน็แบบอย่าง 

 
แนวทางการจัดการเรยีนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ๒ ส่วนคือ 
๑. การจัดกิจกรรมการทดลอง (อย่างน้อย ๒๐ กิจกรรม ได้แก่ ขั้นที่ ๑ เรื่อง น้ า และ ขั้นที่ ๒                       

            เรือ่ง อากาศ)  โดย กระบวนการ  POE 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานโดยใช้วัฏจักรสืบเสาะ  

 
แนวคิดในการจดัการจดัการเรียนการสอน 
    ๑. เดก็และครมูีกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน (Co – Construction) 
        - เด็กและครูออกแนวคิดร่วมกนั 
        - เด็กมกีารเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคดิรว่มกนั 
        - การทดลองต่างๆ ไม่จ ากัดแค่ผลการทดลองเทา่นั้น แต่ควรมกีารต่อยอดความรูอ้อกไป  
     ๒. เด็กเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถคิดได้อย่างเป็นเหตุผล (Metacognition) 
        - ความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับสิง่ที่ตนเองรู้ สิ่งทีต่นเองคน้พบ และวิธีการเรียนของตนเอง 
        - ผู้เรียนตระหนกัถงึความรู้และกลวิธกีารเรียนรูด้้วยตนเอง 
        - มีการเชื่อมโยงการประเมินความคดิที่เชื่อมโยงกับโลกของเดก็ 
        - เด็กและครูไม่ได้เนน้เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ เท่านัน้ แต่เน้นกระบวนการเรียนรูค้วบคู่ไปดว้ย 
        - การบนัทึกการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบต่างๆ ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กมปีระสิทธิภาพ
มากขึน้ 
     ๓. ความสนใจและเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 
         - ส่งเสรมิความสนใจทางวิทยาศาสตร ์

๔. การบรูณาการความรู้ทางวทิยาศาสตร ์
- เข้าใจหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

๕. ความสามารถด้านการเรียนรู้ 
- ความสามารถด้านภาษา โดยส่งเสริมใหเ้ดก็พูดแสดงความคิดเหน็ บรรยายส่ิงที่สังเกตได้ขณะ

ทดลองการเรียกชื่ออปุกรณ ์ ใช้  และ พูดสรุปการทดลองที่เกดิขึน้  
 
 
 

๓๙ 



 
 
 
- ความสามารถด้านสงัคม  สง่เสริมให้เดก็ท างานรว่มกันเป็นกลุม่  มีการทดลองที่ปลกูฝังให้

เด็กมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมแบบงา่ย ๆ เชน่ การทดลองเรื่องการก าจดัของเสียในน้ า เพ่ือ
เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคิดเหน็ในเรื่องเหล่านี ้

- ความสามารถด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  พัฒนาทักษะการรับรู้ของประสาท
สัมผัสต่างๆ รวมทั้งการเคลือ่นไหวร่างกายที่เหมาะสมตามวัย 

 
การวางแผนจัดการเรียนการสอน 

๓. ก าหนดการสอน  ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการทดลอง ๒ ภาคเรียน (อย่างนอ้ย
ภาคเรียนละ ๑ กิจกรรม และโครงงาน ๑ โครงงาน โดยใช้วัฏจักรสืบเสาะ ๒ วงรอบ 
ควรจดัประสบการณ์ในชั่วโมงเสรมิประสบการณ ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง)  

๔. จัดท าแผนการจดัประสบการณ์ 
   - แผนบรูณการเข้าหน่วยการจดัประสบการณ์เดิม 
   - แผนจดักิจกรรมใหม่เพิม่เตมิ 
โดยมีองค์ประกอบของแผนการจดัประสบการณ์  ดงันี้ 

๑. จุดประสงค ์
๒. สาระที่ควรรู ้
๓. ประสบการณ์ส าคัญ 
๔. กิจกรรม 
๕. สื่อ 
๖. การประเมนิผล 
๗. บนัทึกข้อสังเกต 
๘. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

i. การบนัทึกผลการจดักิจกรรมหลังการสอนตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๑๐. แบบประเมนิท้ายแผน 

    ๑๑. ภาพประกอบการท ากิจกรรม/ผลงานของเด็ก 
๓. แบบสรุปรายงาน ๒๐ กิจกรรม  
๔. บนัทึกผลการจดักิจกรรม/โครงงานตาม Logbook 

      ๕. รายงานโครงงาน๑ โครงงาน โดยใช้วัฏจักรสืบเสาะ ๒ วงรอบ 
 
 
 
 
 

๔๐ 



 
 
 

แนวคิดและหลกัการโดยทั่วไปในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 
๑. โครงงาน (Project) เป็นการศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในระยะยาวที่ผู้เรียนทั้งห้องหรือใน

กลุ่มย่อยเลือกมาศึกษาและช่วยกันวางแผนและท าการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย 
อาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ท าให้เกิดการทุ่มเทศึกษา ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจหัวข้อนั้นอย่าง
ลึกซึ้งและได้รับความรู้ที่พวกเขาสามารถน าไปใช้ในอนาคต 

๒. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-
construction) ซึ่งมีแนวคิดว่า เด็กเป็นผู้เริ่มสร้างความรู้ของตนเอง เด็กมีศักยภาพ และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ และเด็กต้องการเรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ อีกทั้งเด็กสามารถท างานร่วมกัน
ระหว่างเด็กและท างานร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

๓. ระยะการจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงาน แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี ้ 
    ๑) ก าหนดหัวข้อ (Find a topic/theme) หัวข้อของโครงงานอาจจะเริ่มต้นมาจากเด็กหรือ

ครูก็ได้ แต่ต้องเป็นหัวข้อที่เด็กมีความสนใจจริงๆ ครูและเด็กสามารถร่วมกันหาหัวข้อที่เด็กสนใจได้ โดย
ครูอาจก าหนดหัวข้อหรือเรื่อง แล้วจัดประสบการณ์บางอย่างเพื่อเริ่มต้นหรือกระตุ้นความสนใจของเด็ก 
และรวบรวมค าถามของเด็กที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น  

๒) วางแผนกระบวนการ (Planning the process) ครูและเด็กร่วมกันคิดวิธีการหาค าตอบ
ของสิ่งที่เด็กสงสัย โดยอาจใช้วิธีการพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการหาข้อมูล เช่น จะท าอะไร ท าอย่างไร มี
จุดประสงค์เป็นอย่างไร จะวางแผนอย่างไร การวางแผนขั้นตอนของการท าโครงงานสามารถมีความ
ยืดหยุ่นได้ อาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนหลังจากที่เด็กได้มีการลงมือท าไปแล้วและพบว่าไม่สามารถท า
ได้ตามแผนที่วางไว้ และควรมีการสะท้อนความคิดและอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีการปรับ
แผน ครูควรใช้ค าถามน าเพื่อช่วยให้เด็กสามารถวางแผนในการสืบเสาะได้อย่างเป็นระบบ  

๓) ลงมือท า (Conduction) ให้เด็กท าการหาค าตอบของค าถามที่เด็กสนใจด้วยตนเอง โดย
ครูคอยช่วยเหลือและครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้สะท้อนการเรียนรู้เป็นระยะ  ๆ ระหว่าง
กระบวนการในการหาค าตอบ ในระหว่างการท าโครงงาน เด็กอาจท าตามขั้นตอนของวัฎจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle Method) และมีการสรุปผลของการ สืบเสาะหาความรู้ในแต่ละค าถาม
ที่สงสัย แต่การสรุปนี้ยังไม่ใช่การสรุปโครงงานหรือการจบโครงงาน และเด็กอาจจะเจาะลึกลงไปเรื่อย ๆ 
โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้มากกว่าหนึ่งวัฎจักร  

๔) สรุปหรือจบโครงงาน (Conclusion/Ending/ Finishing) การสรุปโครงงานเป็นการจบ
โครงงานร่วมกันในตอนสุดท้าย โดยอาจท าในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอสิ่งที่
เด็กได้เรียนรู้ เชิญคนมาร่วมชื่นชมผลงาน หรือ น าผลผลิตที่ได้จากโครงงานมาใช้ประโยชน์ โครงงาน
เริ่มต้นจากสิ่งที่เด็กสนใจ และสิ้นสุดที่การเติมเต็มความต้องการและความสนใจของเด็ก  

 

๔๑ 



 
 

๔. การก าหนดหัวข้อของโครงงาน 
              ครมูีวธิีการอย่างไรในการจดัสถานการณ์ให้เด็กเกดิความสงสัย หรือปัญหาที่น าไปสูก่ารท า
โครงงาน  สถานการณ์ที่น าไปสู่การเกิดโครงงาน  โดยการเกดิโครงงานอาจมีที่มา  ดังนี ้

1) การส ารวจหรือทศันศกึษา 
2) การฟังหรือเล่านิทาน 
3) การต่อยอดจากกิจกรรมการทดลอง 
4) การต่อยอดจากหน่วยการเรยีนรู้ในชัน้เรียน 
5) สถานการณ์จริงในชวีิตประจ าวัน 

๕. องค์ประกอบส าคัญของการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้แบบโครงงาน (PBL Essential 
Elements) โดย Buck Institute for Education: BIE มีดังนี ้

    ๑) มุ่งไปที่เนื้อหาสาระที่ส าคัญและมีความหมายต่อผู้เรียน (Focus on Significant 
Content)  
โดยการท าโครงงานนี้มีการสอนความรู้และทักษะที่ส าคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้และแนวคิดหลักตาม
สาระการเรียนรู้ของวิชาต่าง ๆ  

๒) พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (Develop ๒๑st Century Skills) โดยผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะที่จาเป็นในโลกปัจจุบัน เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การ
ให้ความร่วมมือ การสื่อสาร  

๓) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบเสาะหาความรู้เชิงลึก (Engage Students in In-depth 
Inquiry)  

โดย ผู้เรียนได้ร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการของการถามคาถามที่นาไปสู่การส ารวจตรวจสอบได้จริง  
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสร้างคาตอบ  

๔) ก าหนดแนวทางด้วยค าถามน า (Organize Tasks around a Driving Question)  
        การท าโครงงานจะเน้นที่การใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อที่จะนาผู้เรียนให้พิจารณาการส ารวจ

ค้นคว้าหรือแนวทางในการทางานให้ส าเร็จ  
๕) สร้างความต้องการที่จะรู้ (Establish a Need to Know) ผู้เรียนเห็นความจ าเป็นที่

จะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ เพ่ือตอบค าถามน า และ
สร้างผลผลิตของโครงงาน โดยเริ่มจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและอยากรู้
อยากเห็น  

๖) กระตุ้นให้แสดงความเห็นและเลือก (Encourage Voice and Choice) โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง ในการสร้างผลงาน การก าหนดวิธีการท างานและการใช้เวลา โดยมี
ครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับช่วงวัยและประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบโครงงาน  

๗) รวมการทบทวนและการสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน (Incorporate Revision and 
Reflection) การเปิดโอกาสหรือมีกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ผลสะท้อนกลับ (feedback) ในการ 

 

๔๒ 



 
 
 
พิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงผลงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และได้ทบทวนถึงสิ่งที่กาลังเรียนรู้และ
วิธีการเรียนรู้  

๘) ผู้ชมสาธารณะมีส่วนรว่ม (Include a Public Audience) โดยให้ผู้เรียนไดน้าเสนอ
ผลงานต่อบคุคลอืน่ๆ นอกเหนือจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนและครู  

 
 
 

ท่ีมา  ๑. http://www.littlescientistshouse.com 
        ๒. เอกสารประกอบการอบรม LN, LT วันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อิงธารรีสอร์ท  
            จังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าสั่งการปฏิบัติและมอบหมายงานในหน้าที่ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

.................................................. 
 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
 

๑. นายพิจิตร ทาทอง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผดิชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี ้

 ๑. ปฏิบตัิหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต ๑ 

 ๒. ประสานงานกบัผู้บังคับบัญชา และบุคลากรกลุ่มอืน่ๆในส านกังานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๓. วางแผน ก ากับ ดแูล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

 ๔. กลัน่กรองการเสนองาน และก ากับ ตดิตามการปฏิบตัิงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธภิาพ 

๕. ปฏิบตัิการนเิทศโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอบุลราชธานี 
เขต ๑ จ านวน ๒๔๐ โรงเรยีน ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

๖. นเิทศ ก ากบั ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ โดยมี
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ ดังนี ้

     ๖.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๖.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๗. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบริหารและการจดัการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ (เมือง ๑)   
๘. ปฏิบตัิงานเลขานกุารคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ

การศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
๙. ปฏิบตัิงานอืน่ๆตามที่ผูบ้งัคับบญัชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



 
 
กลุ่มงานพัฒนาหลกัสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรยีนรู ้
 

๒. นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีนา้ที่รับผดิชอบ
และปฏบิัติงานดังนี้ 
                   ๑. ปฏิบตัิหน้าที่หวัหนา้กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
                   ๒. ปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
คนที่ ๔ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มและผูป้ฏิบัตหินา้ที่แทน คนที่ ๑ - ๓ ไม่อยู่หรอืไปราชการ 
                   ๓. ประสานงาน วางแผนการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มงานให้เปน็ไปตามระเบียบ ค าสัง่ และ
นโยบายของทางราชการ 
                  ๔. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากบั ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  โดยมีหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ ดังนี ้

     ๔.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕. รบัผิดชอบนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษา

ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ - ๙ (เขื่องใน ๑–๒) 
๖. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้

                        ๖.๑ รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
      ๖.๒ รบัผิดชอบโครงการค่ายเยาวชนรกัษ์พงไพร   
  ๗. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๓. นางจินตนา  ดอกพุฒ  ต าแหนง่ ศกึษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีน้าทีร่ับผดิชอบและปฏบิัตงิาน ดงันี้ 
๑. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู ้
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๑๖ (ม่วงสามสิบ ๑) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้

       ๕.๑ การทดสอบทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
       ๕.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
       ๕.๓ สะเต็มศึกษา 
  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

๔๕ 



 
 
 

๔. นางสาววชัรากร  ตระการไทย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีนา้ที่
รับผิดชอบและปฏบิัตงิาน ดงันี้ 

๑. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบาย 
ของทางราชการ 

๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ดังนี ้

     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๓-๔ (เมือง ๓–๔) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้

           ๕.๑ การทดสอบนกัเรยีนระดับนานาชาติ (PISSA) 
        ๕.๒ การจัดการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 
        ๕.๓ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๕. นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล  ต าแหนง่ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มหีน้าที่รับผิดชอบ
และปฏบิัติงาน ดงันี ้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรบัผิดชอบ ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๑ (เขื่องใน ๔)  
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้
   ๕.๑ โครงการวิจัยเพ่ือการศึกษา  

          ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย  
 

๔๖ 



       
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศกึษา 
 

๖. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  ต าแหนง่ ศกึษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏบิัตงิาน ดงันี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศกึษา 
๒. ประสานงาน วางแผน การปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ระดบัปฐมวัย โดยมี

หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๑๙ (ม่วงสามสิบ ๔)  
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้
     ๕.๑ การทดสอบ NT และ O-NET และอืน่ๆ 
     ๕.๒ โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
     ๕.๓ โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๗. นางสาววราพร  ดาราศาสตร์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีนา้ที่
รับผิดชอบและปฏบิัตงิาน ดงันี้ 

๑. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ 

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  โดยมหีน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๑๘ (ม่วงสามสิบ ๓) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้

          ๕.๑ การบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนดใีกล้บ้าน)  
               ๕.๒ การทดสอบ NT และ RT และ School Miss 
      ๕.๓ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
                        ๕.๔ ปฏิบัติหน้าที่ก ากับ ดแูลการปฏิบัติงานของธรุการกลุ่ม  
  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

๔๗ 



 
 

๘. นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า  ต าแหนง่ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีน้าที่รับผิดชอบ
และปฏบิัติงาน ดงันี ้

๑. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ 

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ปฐมวัย  โดยมีหน้าทีแ่ละ

ความรับผดิชอบ ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๑๗ (ม่วงสามสิบ ๒) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้ 

               ๕.๑ การทดสอบ NT และ O-NET และอื่นๆ 
      ๕.๒ การสอนปฐมวัยแบบมอนเตสเซอรี่ 
  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ๙. นายสเุมธ  มดัธนู   ต าแหน่ง  ศกึษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีนา้ที่รบัผดิชอบและปฏบิัตงิาน ดงันี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนผูอ้ านวยการกลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา คนที่ 

๒ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุม่และผูป้ฏิบตัิหน้าที่แทน คนที่ ๑ ไม่อยู่หรอืไปราชการ 
๓. ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมนิผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไป

ตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
๔. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ  โดยมหีนา้ที่และความรบัผิดชอบ  ดังนี ้
     ๔.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๑๔ และ (เขือ่งใน ๗) 
๖. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้
     ๖.๑ การสง่เสริมการเรยีนรู้งานอาชีพและการมงีานท า 
     ๖.๒ การประเมินคุณภาพภายนอก  

  ๗. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

๔๘ 



 
 
 

๑๐. นางศรีเศวต  จอมหงษ์   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่บัผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดงันี ้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสง่เสริมพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศึกษา 
           ๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ  โดยมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๖-๗ (เมือง ๖–๗) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้
     ๕.๑ กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน   

  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๑๑. นายศิริพงษ์  ศิรวิารินทร์   ต าแหน่ง  ศกึษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีน้าทีร่ับผดิชอบและ
ปฏิบัตงิาน ดงันี ้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสง่เสริมพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศึกษา 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ  
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ  โดยมหีนา้ที่และความรบัผิดชอบ  ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๒) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้
     ๕.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
     ๕.๒ โครงงานคุณธรรม 
     ๕.๓ สงัเคราะห์การประเมินคุณภาพภายใน   

  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
 

๔๙ 



 
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 

๑๒. นายปรชีา  ทาศริิ  ต าแหน่ง ศกึษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีนา้ที่รบัผดิชอบและปฏบิัตงิาน ดงันี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนผูอ้ านวยการกลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา คนที่ 

๑ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุม่ ไม่อยู่หรอืไปราชการ 
๓. ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมนิผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไป

ตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 
๔. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ  ดังนี ้
     ๔.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๔ (ดอนมดแดง ๑) 
๖. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้
    ๖.๑ งานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม 

๖.๒ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
  ๗. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๑๓. นางธนพร  ค านวน  ต าแหนง่ ศกึษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  มหีน้าทีร่ับผดิชอบและปฏบิัตงิาน ดงันี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสง่เสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ  โดยมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๓ (เหล่าเสอืโกก้ ๒)   
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้

       ๕.๑ โครงการห้องสมดุโรงเรียนและห้องสมดุ ๓ ด ี 
       ๕.๒ กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 

๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

๕๐ 



 
 

๑๔. นายอดุลย์ศกัดิ์  ศรีวชิัย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบตังิาน ดงันี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสง่เสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ  โดยมหีนา้ที่และความรบัผิดชอบ  ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๑๓ (เขื่องใน ๖) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้
     ๕.๑ โครงการการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
     ๕.๒ การพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศฯ 

  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 

๑๕. นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์  ต าแหนง่ ศกึษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รบัผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดงันี ้

๑. ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศกึษา ท าหนา้ที่ผู้ช่วยเลขานกุาร ก.ต.ป.น. 

๒. ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนผูอ้ านวยการกลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา คนที่ 
๓ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุม่ และผู้ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน คนที่ ๑-๒ ไม่อยู่หรือไปราชการ 

๓. ประสานงาน วางแผน ก ากับ ดูแล และประเมนิผลการปฏิบัติศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

๔. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา โดยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ  ดังนี้ 

     ๔.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๒๒ (เหล่าเสอืโกก้ ๑)   
  ๖. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้
       ๖.๑ โรงเรียนดีประจ าต าบลและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
       ๖.๒ โรงเรียนประชารฐั 

๗. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

๕๑ 



 
 

๑๖. นางชาลินี ศรสีันต ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัตงิาน ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศกึษา ท าหน้าที่ผูช้่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น. 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ  โดยมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๐ (เขื่องใน ๓) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้

       ๕.๑ โรงเรียนดีประจ าต าบล แบะโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
       ๕.๒ โรงเรียนประชารฐั 
  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

๑๗. นางนันท์นภัส  ปภินวัช   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  มีหน้าทีร่บัผิดชอบ
และปฏบิัติงาน ดงันี ้

๑. ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมินผลระบบบรหิารและการจัด 
การศกึษา  

๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ 

๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยมหีน้าที่และความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒ และ ๕ (เมือง ๒ และ ๕) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้   

       ๕.๑ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๕๒ 



 
 
 

๑๘. นางกัญญลกัษณ์  ศิรวิารินทร์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  มหีน้าที่
รับผิดชอบและปฏบิัตงิาน ดงันี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าในกลุ่มงานนเิทศ ตดิตามและประเมินผลระบบบรหิารและการจดั
การศกึษา 

๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ  

๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โดยมีหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ  ดังนี ้

     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๑ (ม่วง ๖) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้   

       ๕.๑ โครงการโรงเรียนสเีขียว 
๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานการศกึษาพิเศษ 
๑๙. นางฉววีรรณ  วะรงค ์ ต าแหนง่ ศกึษานเิทศกช์ านาญการพิเศษ  มหีนา้ที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงาน ดงันี ้
๑. ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  โดยมีหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ  ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาที่ ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้

       ๕.๑ การพัฒนาการเรียนรู้ดา้นการอา่นและการเขียน 
                         ๕.๒ การประเมนิการอ่านการเขียนของนักเรียน 
  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๕๓ 



 
 
 

๒๐. นายรวินันท์  หมื่นสุข  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มหีน้าทีร่ับผดิชอบและ
ปฏิบัติงาน ดงันี ้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
๒. ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ

นโยบายของทางราชการ 
๓. รบัผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ

ศึกษาและพละศกึษา โดยมหีน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี ้
     ๓.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสตูร 
     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. รบัผดิชอบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ และ ๑๕  (เขื่องใน ๕ และ ๘) 
๕. รบัผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี ้

       ๕.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี   
  ๖. ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
ธุรการกลุ่มนิเทศ  

๑. นายพิชัยรตัน์ ต้นพนม  ต าแหน่ง ลูกจา้งชั่วคราว  มีหน้าที่รับผดิชอบและปฏิบัตงิาน ดังนี ้
๑. ปฏิบตัิงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

ทั่วไป ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๒. ประสานงานกบักลุ่มอืน่ในส านกังาน/หนว่ยงานและสถานศึกษาเกี่ยวกบังานธรุการ 
๓. ประชาสมัพันธ ์ข้อมูลขา่วสารของกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดั 

การศกึษา 
๔. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
๕. ด าเนนิการแจง้เวียน ระเบียบ กฎหมาย น าเสนอผู้บงัคับบญัชาตามล าดับ ส าเนาแจ้ง

ผู้ที่เกี่ยวข้องในส านักงานและสถานศึกษา 
๖. ปฏิบตัิงานอืน่ ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

๕๔ 



 


