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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 
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ศึกษานิเทศก ์

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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๑. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

ลักษณะงาน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นกรอบแนวทาง หรือทิศทางของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู ที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยสถานศึกษามีภารกิจในการจัดท ารายละเอียดให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษานโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอ่างทอง รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และแนวทางการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่แผนการจัดประสบการณ์ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบที่เหมาะสม 
กับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
      ๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 
      ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยและด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยได้ 
      ๓.๓ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้ความช่วยเหลือ 
สถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๑) การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น จัดท าข้อมูลสารสนเทศ แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  

๒) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓) การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๔) การด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เช่น ก าหนดการจัดประสบการณ์ ตาราง 

กิจกรรมประจ าวัน แผนการจัดประสบการณ์  
๕) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
๖) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
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กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒. คู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๓. แนวทางการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่แผนการจัดประสบการณ์ 

 
๒. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
 

ลักษณะงาน 
 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
เป็นงานที่มุ่งการน ากระบวนการวิเคราะห์ วิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
อย่างเป็นระบบ 
 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
๒. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

มีข้ันตอนการพัฒนา ดังนี้ 
       ๒.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัญหาในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียน 
และกลุ่มโรงเรียน รวมทั้งส ารวจความต้องการของผู้รับการนิเทศ 
       ๒.๒ จัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามนโยบาย และจุดเน้น 
       ๒.๓ วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สรุปเป็นความรู้ หลักการของตนเอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนและเติมเต็มจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ร่วมงาน 
       ๒.๔ สร้างสื่อ เครื่องมือ และนวัตกรรม 
       ๒.๕ น านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา 
       ๒.๖ ประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
       ๒.๗ สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. นโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้การศึกษา 

ปฐมวัย ของหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๓. คู่มือหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส าหรับเด็อายุ ๓-๖ ปี 
๔. คู่มือด าเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๕. แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
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๓. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

ลักษณะงาน 

 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ปฐมวัย เป็นงานที่ 
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร และการจัดกิจกรรมประสบการณ์ปฐมวัยที่ส่งผล 
ให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน และครูบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 
ให้มีพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมีความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ประถมศึกษา 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 

๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

๓. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบที่เหมาะสม 
กับศักยภาพของสถานศึกษา โดยมุ่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส าคัญ 

๕. เน้นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming ดังนี้ 
๕.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดเด่น และจุดด้อย 
๕.๒ น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ (Plan) โดยยึดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพ 

ตามแผน/โครงการ/นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
      ๕.๓ ด าเนินงานตามแผนการนิเทศ/โครงการ (Do) การริเริ่ม การร่วมท า และการส่งเสริม 
สนับสนุนแบบมีส่วนร่วมอย่างกัลยาณมิตร 
      ๕.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพตามเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ (Check) 
      ๕.๕ ปรับปรุง (Act) และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. สรุปและรายงานผล 
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ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
๓. กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

  

พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรูค้วามเข้าใจ 
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ และการน าสู่การปฏบิัติ 

ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสตูรสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่เสมอ 
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กระบวนการนิเทศและพัฒนา 

  สร้างความตระหนัก กระตุ้นความคิด ปลุกจิตการ
พัฒนา 

ริเริม่ ร่วมวางแผนการนิเทศ และพัฒนา 

ร่วมจัดท าแนวทางการนเิทศและพัฒนา 

สร้างเครื่องมือ สื่อ การนิเทศและพัฒนาวิธีการ 

ด าเนินการนเิทศตามแผนและแนวทางการนิเทศและพัฒนา 

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการนิเทศ 

คุณภาพ/สร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน 

ช่วยเหลือเพิ่มเติม 

/ปรับปรุง พัฒนา 
 

 

ช่วยเหลือ 

เพิ่มเตมิ ? 
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๔. งานพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ลักษณะงาน 

 งานพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นงานส่งเสริมผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครู และบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารและจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์ปฐมวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีขวัญก าลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 

๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการ 

พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่สอดคล้องกับนโยบายและ 

เป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ 

บริหารและจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์ปฐมวัย มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

๕. เน้นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร อย่างเป็นระบบ โดยใช้วงจรคุณภาพของ 
Deming ดังนี้ 
       ๕.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดเด่น และจุดด้อย 
       ๕.๒ น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ (Plan) และจัดท าโครงการ โดยยึดเป้าหมายและ 
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/โครงการ/นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
       ๕.๓ ด าเนินงานตามแผนการนิเทศ/โครงการ (Do) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
       ๕.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ (Check) 
       ๕.๕ ปรับปรุง (Act) และพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. สรุปและรายงานผล 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๓. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
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การนิเทศการศึกษาปฐมวัยท้ังระบบ 
   การนิเทศ  ครู การจัดการเรียนการสอน     คุณภาพเด็กปฐมวัย 
ศึกษานิเทศก์  การศึกษา 
    
     การบริหารจัดการศึกษา และการนิเทศภายใน 
 
     ผู้บริหารโรงเรียน 

 

๕. งานพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนอนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ 
    โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย/โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 

ลักษณะงาน 

 งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/โรงเรียน 
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย/โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการด าเนินการกับบุคลากรในโรงเรียนที่จัด 
ตั้งขึ้นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กปฐมวัย ครู บุคลากร และโรงเรียน เป็นต้นแบบ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและในแต่ละอ าเภอ 
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือแบบเครือข่าย 
 

ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษานโยบายในด้านเป้าหมายคุณภาพและแนวด าเนินการ 
๓. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๔. รวบรวมศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
๕. วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน (จุดเด่น จุดด้อย) 
๖. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
๗. ก าหนดแนวทาง/วิธีการในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
๘. สร้างเครือข่ายในการท างาน/การนิเทศร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย 
๙. ก าหนดภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
๑๐. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๑๑. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 
๑๒. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางเพ่ือให้บรรลุผล 
๑๓. สรุปรายงานผล 
๑๔. ยกย่อง ชื่นชมผลงานและผดุงคุณภาพของโรงเรียน  
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กระบวนการนิเทศและพัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ 
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายการนิเทศโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย 
๑. การพัฒนาเครือข่าย 
     การนิเทศโรงเรียน 
     ศูนย์เด็กปฐมวัย 
     ต้นแบบ 

 ๑.๑ การก่อรูปเครือข่ายการนิเทศโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
๑.๒ การจัดระบบบริหารเครือข่ายการนิเทศโรงเรียนเด็กปฐมวัยต้นแบบ 
๑.๓ การใช้ประโยชน์เครือข่ายการนิเทศโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
๑.๔ การธ ารงรักษาเครือข่ายการนิเทศโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

๑. การนิเทศโรงเรียน 
     ศูนย์เด็กปฐมวัย 
     ต้นแบบ โดยใช ้
     เครือข่ายการนิเทศ 

๒.๑ ความหมายของการนิเทศโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
๒.๒ วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
๒.๓ ยุทธศาสตร์การนิเทศ 
๒.๔ ขอบข่ายและภารกิจการนิเทศ 
๒.๕ กระบวนการนิเทศและพัฒนา 
๒.๖ เทคนิคการนิเทศ 
๒.๗ ปฏิทินและกิจกรรมการนิเทศ 
๒.๘ เครื่องมือนิเทศ 

๓. คุณภาพโรงเรียน ๓.๑ โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย 
       ต้นแบบ/เครือข่าย มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้/ 
       ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ 
๓.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในเครือข่ายมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒. แนวด าเนินการโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๔. นโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

การด าเนินงานโรงเรยีนอนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรยีนศนูย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย 

ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และขยายผลสู่โรงเรยีนที่จัดการศกึษาปฐมวัยในสังกัด 

ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ 

งานนิเทศการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลประจ า 

เขตพื้นท่ีการศึกษา/โรงเรียน 

ศูนย์เด็กปฐมวยัต้นแบบ 

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย 

ต้นแบบเครือข่าย 
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๖. งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

ลักษณะงาน 
 งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นงาน 
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษาทิศทางและเป้าหมายการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ศึกษานโยบายและเป้าหมายการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๓. วิเคราะห์ภารกิจงานและแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
๕. สนับสนุน และด าเนินการกับหน่วยงานอื่นให้บรรลุเป้าหมาย 
๖. สรุปและรายงานผล 

 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. ทิศทางและเป้าหมายการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. นโยบายและเป้าหมายการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอ่างทอง 
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๗. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา  

ลักษณะงาน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการ 

บริหารการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ในส่วนของกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็น  
กระบวนการที่ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ส่งผลต่อ  
คุณภาพผู้เรียน คือผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ จึงก าหนดให้มีแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด การศึกษา โดยมี
จุดเน้นที่ส าคัญ ๓ ประการดังนี้ 

๑. การนิเทศอย่างทั่วถึง โดยมอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น 
ผู้รับผิดชอบอ าเภอและประจ ากลุ่มโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานควบคู่กับศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบในการนิเทศโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง อย่าง  น้อย ๑ 
ครั้ง / โรงเรียน / เดือน  

๒. การนิเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับได้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง 
กับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาของกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน ซึ่งก าหนดให้รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มภารกิจ และศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน จัดท า ปฏิทินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจ าทุกเดือนโดยก าหนดปฏิทินการนิเทศตาม สภาพความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามปฏิทินการนิเทศทุก เดือน  

๓. การนิเทศอย่างมีคุณภาพ โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนทุกคนได้ นิเทศ 
ติดตามการจัดการศึกษาภาคบังคับตามกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศและให้  รายงาน 
ผลการด าเนินงานทุกเดือน เพ่ือจะได้น าข้อมูลหรือปัญหาที่พบไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานใน โอกาสต่อไป โดย
มุ่งหวังให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับและมีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและระดับประเทศ  
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๓. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย  
๔. หลักการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. รวบรวม จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการศึกษาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการ
นิเทศการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๔ .ก าหนดวิธีการ แนวการนิเทศ สร้างเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการนิเทศ การศึกษา 

พัฒนาระบบนิเทศ และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๕. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  
   ๕.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครู

เป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน าผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิ
ปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  

   ๕.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม พัฒนา 
(Joint Project)  

 ๖. สรุป จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ 
สถานศึกษา 

 
๘. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนกรพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ลักษณะงาน 
 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นงานศ฿กษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกระบสนการเรียนรู้ ที่มุ่งการน ากระบวนการ
วิเคราะห์ วิจัยมาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบการด าเนินกงานเก่ียวกับการพัฒนาหลักศุตรและกระบวนการเรียนรู้ของ 

ครูผู้สอน 
๓. นิเทศการด าเนินงานวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

๔. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

๕. การด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้เรียน และเผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกัยการพัฒนาหลักสูตร และการะพัฒนกระบวนการเรียนรู้ 

๗. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน และก าหนดยุทธศาสตร์ในการ 
พัฒนาครูและผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. นโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. แนวคิด ทฤษฎีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน ๆ ละ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
๒. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนที่มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน ๆ ละ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
๒. ร้อยละ ๕๐ ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา 
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๙. งานพัฒนาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ศูนย์ PEER Center) 
ลักษณะงาน 

งานพัฒนาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ศูนย์ PEER Center) เป็นการ 
ด าเนินการกับบุคคลในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ศูนย์ PEER Center) 
ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติ
กรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแบบเครือข่าย 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษานโยบาบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในด้านเป้าหมายคุณภาพและแนวด าเนินการ 
๓. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
๔. รวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
๕. วิเคราะห์สภาพโรงเรียน (จุดเด่น จุดด้วย) 
๖. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
๗. ก าหนดแยวทาง/วิธีการในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
๘. สร้างเครือข่ายในการท างาน การนิเทศร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย 
๙. ก าหนดภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัด 
๑๐. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๑๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 
๑๒. สรุปรายงานผล 
๑๓. ยกย่อง ชื่นชมผลงานและคุณภาพของโรงเรียน 
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๑๐. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิต อ าเภอป่าโมกและ
อ าเภอสามโก้ 
ลักษณะงาน 
 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตรเป็นงานที่มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตรให้จัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน ครูผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๒. ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนและศูนย์ประสานงาน

การศึกษาอ าเภอ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

กัลยาณมิตร ดังนี้ 
๓.๑ จัดท าปฏิทินการนิเทศ เพื่อขออนุฐาตปฏิบัติการนิเทศ 
๓.๒ จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
๓.๓ ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินและเครื่องมือที่ก าหนด 
๓.๔ สรุปและรายงานผลและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓.๕ เมื่อสิ้นภาคเรียนจัดให้มีการสรุปผลการด าเนินการนิเทศ และเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตรเพ่ือน าผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยงข้อง 

๑. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๒. ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนและศูนย์ 

ประสานงานการศึกษาอ าเภอ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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รูปแบบการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศึกษากฎหมาย ระเบยีบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความตอ้งการในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ก าหนดกรอบงานเพื่อการพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามประเมินผลและประสานความร่วมมือ 

กับโรงเรยีน เพื่อพัฒนาตามกรอบงานท่ีก าหนด 

จัดท าและพัฒนาเครื่องมือการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 

ก าหนดปฏิทินการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 

ด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินและเครื่องมือท่ีก าหนด 

จัดกิจกรรมเพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 


