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ตอนที่ 1 

บทนำ 
 

กลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป9นกลุ&มงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ&ง

ส&วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 จึงดำเนินงานตามอำนาจหนUาที่และภารกิจหลัก

เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะหV วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ

การจัดการศึกษาเพ่ือใหUสถานศึกษามีความเขUมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดUอย&าง มีคุณภาพ

ไดUมาตรฐานเท&าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป9นฐาน ส&งผลใหUผู Uเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย               

เกิดการเรียนรูUตามวัตถุประสงคVและเป]าหมายของการศึกษา ทั้งน้ี กลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ยังดำเนินงานตามยุทธศาสตรV นโยบาย ของ ผูUอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น 

เขต 4 โดยเฉพาะจุดเนUนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 คือ  “สำนักงานทันสมัย        

ใส.ใจคุณภาพตามมาตรฐาน บนวิถีพอเพียง”” 

 

อำนาจหน'าท่ีของศึกษานิเทศก3  

กลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีอานาจหนUาที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง การแบ&งส&วนราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ดังต&อไปน้ี  

(ก) ประสาน ส&งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

(ข) ศึกษา วิเคราะหV วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูUของผูUเรียน  

(ค) วิจัย พัฒนา ส&งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา  

(ง) วิจัย พัฒนา ส&งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

(จ) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

(ฉ) ศึกษา วิเคราะหV วิจัยและพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

(ซ) ปฏิบัติงานร&วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน&วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขUองหรือท่ีไดUรับมอบหมาย 
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บทบาท และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก3  

1. งานตามหนUาที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน&งศึกษานิเทศกVทุกกคน ในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 ปฏิบัติหนUาที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอนใหUไดUมาตรฐาน ดังน้ี 

  1.1 งานนิเทศการศึกษาโดยส&งเสริมใหUสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ

เรียนรูUมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล

การศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดUอย&างมีคุณภาพ   

  1.2 การศึกษา คUนควUาทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป9นเอกสาร คู&มือและสื่อใชUในการปฏิบัติงานเผยแพร&

ใหUครูไดUใชUในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

  1.3 การวิเคราะหVวิจัยเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู Uสื ่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือใชUในการปฏิบัติงานและเผยแพร&แก&ผูUบริหารสถานศึกษา ครูและผูUสนใจท่ัวไป 

  1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป9นขUอมูลและสารเทศในการวางแผนการนิเทศ

และการพัฒนางานวิชาการ  

  1.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูUบังคับบัญชามอบหมาย 

 2. งานตามขอบข&าย ภารกิจของกลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 เป9นกลุ&มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ การศึกษาวิเคราะหV วิจัย 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อใหUสถานศึกษามีความเขUมแข็งใน

การบริหารและจัดการเรียนการสอนไดUอย&างมีคุณภาพมาตรฐาน เท&าเทียวกันโดยยึดโรงเรียนเป9นฐาน ส&งผลใหU

ผูUเรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูUตามวัตถุประสงคVและเป]าหมายของการศึกษาโดย

ปฏิบัติหนUาที่เกี ่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหUไดUมาตรฐาน

การศึกษา คUนควUาทางวิชาการและวิเคราะหVวิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ใหUมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหนUาที่อื ่นที่ไดUรับมอบหมาย โดยใชUความรูUความเขUาใจในหลักการนิเทศ

การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรูU การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ

ดูแลช&วยเหลือครูและผู Uเรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษางานวิชาการ             

งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานโดยแสดงใหUเห็นว&า มีการวิจัยและพัฒนา

สรUางองคVความรูUใหม& เพื่อนำผลไปใชUในการพัฒนาการนิเทศการศึกษามีการเผยแพร&อย&างกวUางขวาง มีการ

ถ&ายทอดและไดUรับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั ้นสูงในการนิเทศอย&าง                  

มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป9นแบบอย&างแก&วิชาชีพ ส&งผลใหUครูและ

บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรูUบรรลุเป]าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป9นผูUมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรูUบรรลุเป] าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน



 
 

 

3 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ี การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป9นผูUมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

สาระความรู'และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของศึกษานิเทศก3       

 1. การนิเทศการศึกษาไดUแก& หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศกลยุทธV         

การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะหVพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรUางทักษะในการนิเทศ การใชUกล

ยุทธVในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกตVใชUในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อพัฒนารคุณภาพ

การศึกษา การนิเทศภายในโดยสามารถวิเคราะหV วิจัย ส&งเสริมใหUขUอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาไดU ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรูUและการบริหารจัดการศึกษา 

ประสาน สนับสนุนและเผยแพร&ผลงานดUานการนิเทศการศึกษาแก&หน&วยงานที่เกี่ยวขUอง ใชUเทคนิคการนิเทศไดU

อย&างหลากหลายดUวยความเป9นกัลยาณมิตร  

 2. นโยบายและการวางแผนการพัฒนา ไดUแก& ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต&อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต&าง ๆ การวิเคราะหVและกำหนด 

นโนบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถ

ใหUคำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหVขUอมูลและรายงานผลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ&งใหU

เกิดผลดีคุUมค&าต&อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคม  

 3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไดUแก& ความรูUเกี่ยวกับหลักสูตร การสรUางหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักการ การจัดการเรียนรูU จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถใหU

คำแนะนำ คำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต แนะนำครูใหUจัดกิจกรรม

ท่ีส&งเสริมการเรียนรูUไดUเต็มตามศักยภาพของผูUเรียน  ประเมินหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใชU   

 4. การประกันคุณภาพการศึกษา ไดUแก& การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะหV วิจัย 

การจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศกำกับติดตามและ

ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหUคำปรึกษา ขUอเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย&างต&อเน่ืองและพรUอมรับการประเมินภายนอก 

 5. การบริหารจัดการศึกษา ไดUแก&หลักและระบบขอบข&ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการศึกษา

โดยใชUโรงเรียนเป9นฐาน การปฏิรูปการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขUองกับการจัดการศึกษาโดยสามารถ 

ใหUคำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาใหUบรรลุวัตถุประสงคVตามเจตรารมณVของการนิเทศ การบริหารจัดการ

สถานศึกษาไปสู&องคVกรแห&งการเรียนรูUบริหารจัดการศึกษาโดยใชUโรงเรียนเป9นฐาน   

 6. การวิจัยทางการศึกษา ไดUแก& ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใชUโดยสามารถ

ใหUคำแนะนำ ปรึกษาเกี ่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใชUในการแกUปhญหาและพัฒนาการเรียนการสอน            



 
 

 

4 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

ใหUคำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใชUในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพ่ือ

สรUางองคVความรูUใหม&ๆ ดUานการเรียนรูUและการจัดการศึกษา   

7. กลวิธีการถ&ายทอดความรูU แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ไดUแก& กลวิธีการนำเสนอความรูU 

แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรูUการเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคUนควUา ฯลฯ การ

วิเคราะหVวิจารณVผลงานวิชาการอย&างสรUางสรรคV โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต&าง ๆ แนะนำใหU

คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก&คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรูU แนวคิด ทฤษฎีดUวย

วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมต&อการเรียนรูU 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดUแก& หลักการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอรVเน็ต 

คอมพิวเตอรVช&วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธVสำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใชUเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานไดUอย&างเหมาะสม ไดUคำปรึกษา แนะนำ การใชUเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก&สถานศึกษา  

9. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศกVไดUแก& คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศกV 

จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศกVการบริหารจัดการบUานเมิองที่ดี (Good Government) โดยปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศกVมีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป9นแบบอย&างท่ีดี   

 

กรอบกลุHมงานของกลุHมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ&งส&วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

พ.ศ. 2560 กรอบภาระงานของกลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ กำหนดเป9น 7 กลุ&มงานดังน้ี 

1. กลุ&มงานการศึกษาพิเศษ 

2. กลุ&มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรูU 

2.1 งานส&งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูUดUอยโอกาสและผูUมี 

ความสามารถพิเศษ 

2.2 งานส&งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.3 งานศึกษาคUนควUา วิเคราะหV วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูU 

 3. กลุ&มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 3.1 งานส&งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 3.2 งานส&งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 4. กลุ&มงานส&งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4.1 งานส&งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4.2 งานศึกษา คUนควUา วิเคราะหV วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง 

การศึกษา 



 
 

 

5 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

 5. กลุ&มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 5.1 งานส&งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรูU 

 5.2 งานส&งเสริมสนับสนุน เครือข&ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 

หน&วยงานท่ี เก่ียวขUอง และชุมชน 

 5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 5.4 งานศึกษาคUนควUา วิเคราะหV วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 6. กลุ&มงานส&งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 6.1 งานส&งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 6.3 งานส&งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 6.4 งานศึกษาคUนควUา วิเคราะหV วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 7. กลุ&มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 7.1 งานพัฒนาระบบขUอมูลและสารสนเทศ 

 7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 

ประโยชน3ท่ีคาดวHาจะได'รับ 

 ผูUปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานดUานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส&วน            

ที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูU การวัด                  

การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช&วยเหลือครูและผูUเรียนอย&างเป9นระบบเขUาใจ

ในภาพรวมของงานที่จะตUองปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติจริงไดU ขอบเขตหรือขUอจำกัดของคู&มือเนื่องจาก

การปฏิบัติงานในตำแหน&งศึกษานิเทศกVในปhจจุบัน มีหนUาที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย เกี่ยวขUองกับกลุ&มงาน

และบุคคลต&าง ๆ ในทุกดUาน ซึ่งคู&มือการปฏิบัติงานตามตำแหน&งศึกษานิเทศกVฉบับนี้จะเนUนเฉพาะในส&วนที่มี

หนUาท่ีความรับผิดชอบ ใหUเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคVขององคVกรเท&าน้ัน 

 

 กล&าวโดยสรุป  กลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 สรุปกรอบภาระงานตามมิติท่ีมีความสัมพันธVกัน 5 มิติ  ดังน้ี 

 

 

 

 



 
 

 

6 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบภาระงานตามมิติสัมพันธ3 สพป.ขอนแกHน เขต 4 

 

การนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต 4 

 การนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 หมายถึง การนิเทศ

การศึกษาโดยกลุ &มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 การนิเทศแบบ ร&วมพัฒนา โดยการนำกระบวนการและวิธีการนิเทศที่หลากหลาย

มาใชUในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย&างเป9นระบบ มีคุณภาพ ดำเนินงานอิงมาตรฐาน 

เพื่อใหUโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพดUานการบริหารจัดการตามนโยบายเป9นผูUนำองคVกรที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล        

มีนโยบายเป]าประสงคVในการทำงาน คือ กระบวนการ “5 QUALITY MODEL” โดยเน'นคุณภาพ 5 ด'าน ดังน้ี 

1.  ดUานคุณภาพผูUเรียน 

                2.  ดUานคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                3.  ดUานคุณภาพผูUบริหารสถานศึกษา 

                4.  ดUานคุณภาพสถานศึกษา 

มิติกลุ่มงาน

มิติกลุ่มสาระฯ

มิติโครงการมิติกลุ่มโรงเรียน

มิติงานพิเศษ

กรอบภาระงานตามมติิที่มีความสัมพันธ6กัน 5 มติ ิ
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                5.  ดUานคุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

วิสัยทัศน3 

            เป9นองคVกรทันสมัย ใส&ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป9นไทย ดUวยหัวใจบริการ 

ทำงานอย&างมีความสุข 

              1. ครูรักเด็ก เด็กรักครู 

              2. ครูสอนเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 

              3. ดูแลครูใหUดีท่ีสุด 

 

เปcาหมาย 

            กลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก&น เขต 4 กำหนดเป]าหมายในการนิเทศตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น 

เขต 4 คือ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ตามบันทึกขUอตกลงความร&วมมือ (MOU) โดยมีขUอตกลง

ร&วมกันในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ดังน้ี  

              มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการสถานศึกษาอย&างเป9นระบบ (PDCA) 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษาอย&างมีส&วนร&วม  

 มาตรฐานท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนรายบุคคล 

 เป]าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ เพ่ือใหUนักเรียน 

 1. มีความสุขในการเรียน 

 2. มีคุณธรรมในตนเอง  

 3. ไม&มีพฤติกรรมเส่ียงทางสังคม มีภูมิคุUมกันต&อการเปล่ียนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 4. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ&านเกณฑVตามศักยภาพ  

 เพื่อใหUการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถม ศึกษาขอนแก&น เขต 4 ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป9นไปดUวยความเรียบรUอยและบรรลุผลอย&างมี

ประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 จึงไดUกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

  1. คุณภาพผูUเรียน 

 2. ครูปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 

 3. คุณภาพหUองเรียนสู&โรงเรียนคุณภาพ 

 4. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. การนิเทศเชิงระบบ และการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบ 
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พันธกิจ 

 กลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปะถมศึกษาขอนแก&น 

เขต 4 กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังน้ี 

1. นิเทศการศึกษาตามอำนาจหนUาท่ีอย&างเป9นระบบ มีคุณภาพ  

2. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

3. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา 

4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. รายงานผลการนิเทศการศึกษา 

 

กลยุทธ3 

 กลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น 

เขต 4 กำหนดกลยุทธVในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไวUดังน้ี 

 1. พัฒนาเทคนิค/วิธีการนิเทศโดยสรUางนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรV นโยบาย 

ภารกิจงานหลัก จุดเนUนและงานที ่ไดUร ับมอบหมาย ดUวยวิธีการที ่หลากหลาย เหมาะสม สอดคลUองกับ              

ความตUองการของโรงเรียน สนองยุทธศาสตรV นโยบาย ภารกิจงานหลักและจุดเนUนของโรงเรียน 

2. นิเทศการศึกษาอย&างมีส&วนร&วม เป�ดโอกาสใหUผูUมีส&วนเกี่ยวขUองเขUามาร&วมวางแผน กำหนดกลยุทธV 

เป]าหมาย ในการพัฒนาการศึกษาร&วมกัน บนพ้ืนฐานการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

 3. ติดตามงานโดยการเก็บรวบรวมขUอมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไวU เพื ่อนำขUอมูลมาใชU           

ในการตัดสินใจ แกUไข ปรับปรุงงานใหUเป9นไปตามแผนหรือกำหนดวิธีการดำเนินงานใหUเกิดผลดียิ ่งข้ึน               

โดยจุดเนUนท่ีสำคัญของการติดตามคือการปฏิบัติการต&าง ๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน โดย

การติดตามจะเกิดข้ึนในขณะท่ีงานกำลังดำเนินตามแผนท่ีกำหนดไวU 

 4. ประเมินผลตามกระบวนการ ต้ังแต&เก็บรวบรวมขUอมูล วิเคราะหVขUอมูลอย&างเป9นระบบและนำผลมาใชU

ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศ ใหUมีการประเมินในทุกขั้นตอนของการนิเทศ นับตั้งแต&ก&อน

ตัดสินใจจัดทำแผนงาน/โครงการ ในขณะดำเนินการนิเทศในช&วงระยะต&าง ๆ และเมื่อดำเนินการนิเทศเสร็จส้ิน

แลUว รวมทั้งใหUมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และใหUประเมินความสำเร็จของการนิเทศว&าบรรลุวัตถุประสงคV

และเป]าหมายหรือไม& มีปhญหา อุปสรรคอะไร เพ่ือนำมาพัฒนามาตรฐานการนิเทศต&อไป 

 5. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในรูปแบบการวิจัยโดยการถ&ายทอดความรูU ความคิด

และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตนใหUผูUอื่นเขUาใจ นำผลการรายงานมาวิเคราะหVเพื่อกำหนดแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพต&อไป รวมถึงมีการเผยแพร&ประชาสัมพันธVอย&างเหมาะส 
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ตอนที่ 2 

การปฏิบัติงานตามมิติสัมพันธ8 
 

 

 ขUาพเจUา นางสาวอนงคVนาถ เคนโพธ์ิตำแหน&ง ศึกษานิเทศกV อันดับ คศ.3 วิทยฐานะศึกษานิเทศกV               

ชำนาญการพิเศษ ตำแหน&งเลขท่ี 24 มีหนUาที่และความรับผิดชอบตามขอบข&ายและภารกิจตามมิติสัมพันธV                

ตามคำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 ดังน้ี  

มิติท่ี 1 กลุHมงานท่ีรับผิดชอบ 

  รับผิดชอบกลุ&มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูU มีภาระงาน

ตามกรอบบทบาทหนUาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2   กรอบบทบาทหน'าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ขUาพเจUา ปฏิบัติงานในกลุ&มการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนเรียนรูU สังกัดสำนักงาน

เขตรพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 กำหนดรายละเอียด ดังน้ี 

  1.1 ส&งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

  1.2 ส&งเสริมและสนับสนุนใหUสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วม               

ของผูUมีส&วนไดUส&วนเสียทุกฝ�าย  

 1.3 ส&งเสริมและสนับสนุนใหUสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชUขUอมูลจากการวิจัย 

ในช้ันเรียนและการนิเทศภายใน  

 1.4 ส&งเสริมและสนับสนุนใหUครูออกแบบการเรียนรูUและจัดประสบการณVการเรียนรูUระดับ

การศึกษาปฐมวัย ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรูUท่ีเนUนเด็กเป9นสำคัญและเนUนกระบวนการคิด  

1.5 พัฒนาครู ผูUบริหารสถานศึกษา ใหUมีความรูUความเขUาใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  

1.6 ศึกษา คUนควUา วิเคราะหV วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยใชUรูปแบบมอนเทสซอริ การจัดประสบการณVการเรียนรูUของสถานศึกษา  

1.7 นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยใชUรูปแบบมอนเตสซอรี การจัดประสบการณVการเรียนรู Uของสถานศึกษา                   

และนำขUอมูลมาใชUในการวางแผนพัฒนา  

 มิติท่ี 2  กลุHมสาระการเรียนรู'ท่ีรับผิดชอบ 

2.1 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

2.2 ร&วมรับผิดชอบในกลุ&มสาระการเรียนรูUวิทยาศาสตรV  

 มิติท่ี 3 โครงการท่ีรับผิดชอบ 

  3.1 โครงการชมรมเครือข&ายคุณภาพสู&การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับการศึกษาปฐมวัยโดยใชUนวัตกรรมมอนเตสซอริ  

 3.3 โครงการบUานนักวิทยาศาสตรVนUอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

  3.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนUนสมรรถนะผูUเรียนเป9นสำคัญ 

  3.5 ร &วมข ับเคล ื ่อนกำหนดการออกนิ เทศ ต ิดตาม การสอบ PISA 2022 ระยะท ี ่  1                          

ป�การศึกษา 2565 

3.6 ปฏิบัติหนUาท่ีนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูUใน 

สถานศกึษา 
3.7 ปฏิบติัหน้าที3นิเทศติดตามการพฒันาระบบประกนัคณุภาพในสถานศกึษา 

 

 



 
 

 

11 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

3.8 ปฏิบัติหนUาท่ีนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมส&งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  

3.9 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหนUาท่ีรับผิดชอบ เสนอต&อหัวหนUากลุ&มงานอย&าง 

นUอยเดือนละ 1 คร้ัง และสรุปผลในภาพรวมเม่ือส้ินป�งบประมาณ และเสร็จส้ินงาน/โครงการ  

3.10ในกรณีท่ีไม&สามารถปฏิบัติหนUาท่ีราชการไดUมอบใหU นางบุษบา ม่ิงไธสง ปฏิบัติ 

หนUาท่ีแทน  

3.11 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูUบังคับบัญชามอบหมายและตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  มิติท่ี 4 กลุHมโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 

ประสานงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาในกลุ&มโรงเรียนกวางคำ  

อำเภอเขาสวนกวาง 

  มิติท่ี 5  ภาระงานพิเศษท่ีได'รับมอบหมาย 

 5.1. บอรVดบริหารและคณะกรรมการขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย ของ สพฐ.   

 5.2. วิทยากรหลักการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไมUตับและมะเร็งท&อน้ำดี  

ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการร&วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

12 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

ตอนที่ 3 

แนวทางการขับเคลื่อนสูBการปฏิบัติ 
 

 

 แนวทางการขับเคลื่อนภาระงานสู&การปฏิบัติใหUประสบผลสำเร็จ  ดำเนินงานภายใตUกรอบมิติสัมพันธV  

นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานและผูUรับผิดชอบขับเคล่ือน ดังน้ี 

1. กลุHมงานการพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู' กลุ&มนิเทศคิดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 แนวทางการขับเคล่ือน ดังน้ี 

  1.1 งานประสานสHงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับกHอนประถมศึกษา (หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3  แผนปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2565 สพป.ขก.4 

Road Map หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปpการศึกษา 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต 4 



 
 

 

13 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

   ข้ันตอนการขับเคล่ือนสูHการปฏิบัติในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  ข้ันท่ี 1  วิเคราะห3ค'นหาตนเอง  มีข้ันตอนการขับเคล่ือน ดังน้ี 

    1) ศึกษานโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ       

นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 

    2) วางแผนในระดับกลุ&มโรงเรียนและรายงานผลการวางแผนการขับเคลื่อน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู&การปฏิบัติระดับโรงเรียน 

    3) แต&งต ั ้งคณะกรรมการดำเนินงานร&วมวิเคราะหVผลการดำเนินงาน             

ดUานการศึกษาปฐมวัยในป�การศึกษาท่ีผ&านมา 

  ข้ันท่ี 2 วางแผนการดำเนินงาน 

    1) วิเคราะหV สังเคราะหVขUอมูลจากเอกสารและแหล&งขUอมูลต&าง ๆ อาทิ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู&มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ปฐมวัย รวมทั ้งศึกษาสภาพปhญหา และบริบททางสังคมความตUองการของทUองถิ ่น ชุมชน แนวโนUมการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต 

    2) ศึกษานิเทศกV รองผอ.สพป. ประธานกลุ&มโรงเรียนและตัวแทนผูUบริหาร

สถานศึกษาประชุมร&วมสรUางความเขUาใจเพื่อกำหนดกลยุทธVการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา           

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ระหว&าง สพป.ขก.4 , ศึกษานิเทศกV และประธานกลุ&มโรงเรียน 

    3) ประธานกลุ&มโรงเรียนเลือกช&วงวัน/กำหนดปฏิทินการทำ Work Shop 

  ข้ันท่ี 3 สร'างทีม 

    1) แต&งตั ้งผู Uทรงคุณวุฒิขับเคลื ่อนและตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา                   

ป�การศึกษา 2563 ประจำกลุ&มโรงเรียนและประจำอำเภอ 

    2) สรUางความรูUความเขUาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 รวมท้ังหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหUกับคณะกรรมการผูUทรงคุณวุฒิ 

   3) ส&งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู Uบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร                  

ทางการศึกษาใหUมีความรูU ความเขUาใจในการพัฒนาและใชUหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

   4) ชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลUองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

   5) เผยแพร&ความรูUดUานปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พรUอมคู&มือการ

จัดการเรียนรูUระดับปฐมวัย ท่ีเว็ปไซตV https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kindergarten/ 

 ข้ันท่ี 4  พัฒนาโดยกลุHมโรงเรียนเปrนฐาน 

  1) ส&งเสริม สนับสนุนใหUสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหU

สอดคลUองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดUวยกระบวนการทางานแบบมีส&วนร&วม และนำไปใชU

จัดประสบการณVและกิจกรรมการเรียนรูUเพ่ือพัฒนาผูUเรียนทุกดUานอย&างสมดุล  



 
 

 

14 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

   2) กล ุ &มโรงเร ียน จ ัดก ิจกรรม Work Shop การข ับเคล ื ่อนหล ักส ูตร

สถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยใชUกลุ&มโรงเรียนสถานศึกษาเป9นฐานการพัฒนาตามช&วงเวลาที่เลือก ใน

ข้ันท่ี 2 โดยมีทีมศึกษานิเทศกVและครูคณะกรรมการปฐมวัย 

   3) ส&งเสริม และประสานความร&วมมือระหว&างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สถานศึกษา และชุมชนอย&างสม่ำเสมอเพ่ือร&วมมือช&วยเหลือกันในการพัฒนา และใชUหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

      4) ประสานความร&วมมือกับหน&วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช&น องคVกร

ปกครองส&วนทUองถ่ิน กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห&งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป9นตUน  

    ข้ันท่ี 5 รHวมพลังการนิเทศ 

     1) แต&งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม Work Shop และการนิเทศ

หลักสูตร 

     2) ศึกษานิเทศกVประจำกลุ&มโรงเรียนและทีมหลักสูตร ร&วมกิจกรรม Work 

Shop ตามข้ันท่ี 2 

     3)  นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหUคำแนะนำช&วยเหลือผูUบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูUสอนเพ่ือใหUเกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหUมีคุณภาพ 

     4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรไปใชUในหUองเรียน   

     5) ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป และรายงาน  

 ตัวช้ีวัดคHาเปcาหมาย 

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

 2. ครูผูUสอนสามารถจัดประสบการณVการเรียนรูUไดUตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
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 1.2 งานประสานสHงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  แผนการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพป.ขอนแกHน เขต 4 

 

    ข้ันตอนการขับเคล่ือนสูHการปฏิบัติในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  ข้ันท่ี 1  วางแผนระดับกลุHมโรงเรียน  มีข้ันตอนการขับเคล่ือน ดังน้ี 

    1) ร&วมประชุม Conference วันที่ 22 มิถุนายน 2565 การประชุมสื่อสาร

สรUางความเขUาใจ โครงการขับเคลื่อนการใชUหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการ

พัฒนาสมรรถนะผูUเรียน ดUวยกระบวนการจัดการเรียนรูUเชิงรุก (Active Learning) ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประชุมผูUบริหารสถานศึกษาในกลุ&ม

โรงเรียน 

    2) วางแผนในระดับกลุ&มโรงเรียนและรายงานผลการวางแผนการขับเคลื่อน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู&การปฏิบัติระดับโรงเรียน 

    3) กลุ &มโรงเรียนแต&งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานร&วมวิเคราะหVผลการ

ดำเนินงานดUานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานในป�การศึกษาท่ีผ&านมา 

Road Map หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปpการศึกษา 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต 4 



 
 

 

16 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

  ข้ันท่ี 2 สร'างความเข'าใจรHวม 

    1) วิเคราะหV สังเคราะหVขUอมูลจากเอกสารและแหล&งขUอมูลต&าง ๆ อาทิ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ัง

ศึกษาสภาพปhญหา และบริบททางสังคมความตUองการของทUองถ่ิน ชุมชน แนวโนUมการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

    2) ศึกษานิเทศกV รองผอ.สพป. ประธานกลุ&มโรงเรียนและตัวแทนผูUบริหาร

สถานศึกษาประชุมร&วมสรUางความเขUาใจเพื่อกำหนดกลยุทธVการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม

มาตรฐานและตัวช้ีวัด ระหว&าง สพป.ขก.4 , ศน. และประธานกลุ&มโรงเรียน 

    3) ประธานกลุ&มโรงเรียนเลือกช&วงวัน/กำหนดปฏิทินการทำ Work Shop 

  ข้ันท่ี 3 สร'างความเข'าใจ 

    1) แต&งตั ้งผู Uทรงคุณวุฒิขับเคลื ่อนและตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา                  

ประจำกลุ&มโรงเรียนและประจำอำเภอ 

    2) สรUางความรูUความเขUาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 รวมท้ังหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหUกับคณะกรรมการผูUทรงคุณวุฒิ 

   3) ส&งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู Uบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร                  

ทางการศึกษาใหUมีความรูU ความเขUาใจในการพัฒนาและใชUหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐษน พุทธศักราช 

2551  

   4) ชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลUองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    

 ข้ันท่ี 4  พัฒนาโดยกลุHมโรงเรียนเปrนฐาน 

  1) ส&งเสริม สนับสนุนใหUสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลUองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดUวยกระบวนการทางานแบบมีส&วนร&วม และนำไปใชUจัดประสบการณV

และกิจกรรมการเรียนรูUเพ่ือพัฒนาผูUเรียนทุกดUานอย&างสมดุล  

   2) กล ุ &มโรงเร ียน จ ัดก ิจกรรม Work Shop การข ับเคล ื ่อนหล ักส ูตร

สถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยใชUกลุ&มโรงเรียนสถานศึกษาเป9นฐานการพัฒนาตามช&วงเวลาที่เลือก 

โดยมีทีมศึกษานิเทศกVและครูคณะกรรมการปฐมวัย 

   3) ส&งเสริม และประสานความร&วมมือระหว&างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สถานศึกษา และชุมชนอย&างสม่ำเสมอเพ่ือร&วมมือช&วยเหลือกันในการพัฒนา และใชUหลักสูตรสถานศึกษา  

      4) ประสานความร&วมมือกับหน&วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช&น 

องคVกรปกครองส&วนทUองถ่ิน กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห&งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป9นตUน  

    ข้ันท่ี 5 รHวมพลังการนิเทศ 

     1) แต&งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม Work Shop และการนิเทศ

หลักสูตร 



 
 

 

17 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

     2) ศึกษานิเทศกVประจำกลุ&มโรงเรียนและทีมหลักสูตร ร&วมกิจกรรม Work 

Shop ตามข้ันท่ี 2 

     3)  นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหUคำแนะนำช&วยเหลือผูUบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูUสอนเพ่ือใหUเกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหUมีคุณภาพ 

     4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรไปใชUในหUองเรียน   

     5) ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป และรายงาน  

  

 ตัวช้ีวัดคHาเปcาหมาย 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลUองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 

 2. ครูผูUสอนสามารถจัดการเรียนรูUไดUตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 

   1.3 งานศึกษา วิเคราะห3 วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ

เรียนรู'  

 1.3.1 ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานศึกษา วิเคราะห3 วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร สูHการ

ปฏิบัติในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  1) ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรVในพัฒนาการบริหารจัดการ

หลักสูตรการพัฒนาและใชUหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผูUเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

  2) ศึกษา วิเคราะหV วิจัย เพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทUองถ่ิน  

  3) ศึกษา วิเคราะหV วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใชUหลักสูตร  

  4) ส&งเสริม สนับสนุน ผูUบริหารสถานศึกษาและครูใหUศึกษา วิเคราะหV วิจัย  

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใชUหลักสูตรสถานศึกษา  

  5) ส&งเสริม สนับสนุน ผู Uบริหารสถานศึกษา และครูเพื ่อพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาโดยใชUขUอมูลจากการนิเทศ การวิจัย การประเมินผลการใชUหลักสูตร การประเมินคุณภาพผูUเรียน

ระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษา  

  6) นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหUความช&วยเหลือแนะนำผูUบริหารสถานศึกษา และ

ครูผูUสอน เพ่ือใหUเกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหUมีคุณภาพ  

    7) นำผลการวิจัยมาใชUเป9นขUอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวมท้ังกำหนดยุทธศาสตรVและนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

  8) ส&งเสริม สนับสนุน การเผยแพร&ความรู Uและจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรูU

เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  

    9) สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร&ประชาสัมพันธV  
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 1.3.2 ขั ้นตอนการขับเคลื่อนงานศึกษา วิเคราะห3 วิจัย เพื ่อพัฒนาการสอนและ

กระบวนการเรียนรู'ผู'เรียน สูHการปฏิบัติในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  1) ส&งเสริม สนับสนุน ผูUบริหารสถานศึกษาและครูใหUศึกษา วิเคราะหV วิจัย 

เพื่อพัฒนาการการสอนและกระบวนการเรียนรูUของผูUเรียนตามหลักสูตรโดยใชUขUอมูลจากการวิจัยปฏิบัติการ และ

ติดตามผลการใชUหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรูUและการนิเทศภายใน  

 2) ส&งเสริม สนับสนุน ใหUผูUบริหารสถานศึกษา วิเคราะหV วิจัย เพื่อการบริหาร

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูUเรียน  

 3) ส&งเสริม สนับสนุน ใหUครูทาวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรูUของครูและส&งเสริมกระบวนการเรียนรูUของผูUเรียน  

 4) นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหUความช&วยเหลือแนะนำผูUบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูUสอนเพ่ือใหUเกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรูU และกระบวนการเรียนรูUของ

ผูUเรียนใหUมีคุณภาพ  

 5) นำผลการวิจัยมาใชUเป9นขUอมูลในการวางแผนคุณภาพครูและคุณภาพ

นักเรียนในระดับเขตพ้ืนทีการศึกษาและสถานศึกษา  

  6) ส&งเสริม สนับสนุน การเผยแพร&ความรู Uและจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรูU

เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูUและกระบวนการเรียนรูUของผูUเรียนโครงการกิจกรรมที่ส&งเสริม   

ความเป9นเลิศทางวิชาการในระดับก&อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ  

 

 สรุปการขับเคลื่อนกลุ&มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูU กลุ&มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 

ภายใตUบริบทการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด 175 โรงเรียน แสดงไดUดัง Flow Chart ดังน้ี 
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Flow Chart การขับเคล่ือนกลุHมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และกระบวนการเรียนรู'สูHการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 Flow Chart แสดงการขับเคล่ือนกลุHมงานการพัฒนาหลักสูตรฯสูHการปฏิบัติ 
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2. กลุHมสาระการเรียนรู'ท่ีรับผิดชอบ : การศึกษาปฐมวัย   

วัตถุประสงค3 

 1. เพ่ือส&งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กก&อนประถม (การศึกษาปฐมวัย) อย&างท่ัวถึง 

 2. เพ่ือส&งเสริมและสนับสนุนเด็กปฐมวัยใหUไดUรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพท้ัง 4 พัฒนาการ 

 3. เพ่ือส&งเสริมการจัดประสบการณVการเรียนรูUของครูผูUสอนปฐมวัยใหUมีคุณภาพ 

  ขอบเขตการปฏิบัติงาน ประสานหน&วยงานที่เกี่ยวขUอง ร&วมใหUความรูU ตลอดจนการ นิเทศ ใหUโรงเรียน

สามารถจัดการศึกษาสำหรับเด็กก&อนประถม (การศึกษาปฐมวัย) สอดคลUองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

คำจำกัดความ 

การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การพัฒนาเด็กตั ้งแต&แรกเกิดถึง 6 ป� 

บริบูรณV อย&างเป9นองคVรวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส&งเสริมกระบวนการเรียนรูUที่สนองต&อธรรมชาติและ

พัฒนาการตามวัยของเด็กแต&ละคนใหUเต็มตามศักยภาพภายใตUบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู& ดUวย

ความรัก ความเอื้ออาทร และความเขUาใจของทุกคน เพื่อสรUางรากฐานคุณภาพชีวิตใหUเด็กพัฒนาไปสู&ความเป9น

มนุษยVท่ีสมบูรณVเกิดคุณค&าต&อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 

 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย โดยถือว&าการเล&นของเด็กเป9นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณVการเรียนรูU ภายใตUการจัด

สภาพแวดลUอมท่ีเอื้อต&อการทางานของสมอง ผ&านสื่อที่ตUองเอื้อใหUเด็กไดUเรียนรูUผ&านการเล&นประสาทสัมผัสทั้งหUา 

โดยครูจำเป9นตUองเขUาใจและยอมรับว&าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลUอมตัวเด็กมีอิทธิพลต&อการเรียนรูUและการ

พัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต&ละคน ท้ังน้ี หลักสูตรฉบับน้ีมีแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังน้ี  

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของเด็กแต&ละคนจะมีลำดับขั้นตอนแต&อัตราและ

ระยะเวลาในการผ&านขั้นตอนต&าง ๆ อาจแตกต&างกันไดUขั้นตอนแรกๆจะเป9นพื้นฐานสำหรับพัฒนาการขั้นต&อไป 

พัฒนาการดUานร&างกาย อารมณV-จิตใจ สังคมและสติปhญญา แต&ละส&วนส&งผลกระทบซึ่งกันและกัน แนวคิด

เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการดUานร&างกายอธิบายว&าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กมีลักษณะต&อเนื่องเป9น

ลำดับชั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะตUองเกิดวุฒิภาวะของความสามารถดUานนั้นก&อน สำหรับทฤษฎีดUานอารมณV 

จิตใจ และสังคมอธิบายว&า การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กส&งผลต&อบุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเติบโตเป9นผูUใหญ& ความรัก

และความอบอุ&นเป9นพื้นฐานของความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กที่ไดUรับความรักและความอบอุ&นจะมีความไวUวางใจ  

ในผูUอื่น เห็นคุณค&าของตนเอง จะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ทำงานร&วมกับผูUอื่นไดUดี ซึ่งเป9นพื้นฐาน

สำคัญของความเป9นประชาธิปไตยและความคิดริเริ่มสรUางสรรคVและทฤษฎีพัฒนาการดUานสติปhญญาอธิบายว&า 

เด็กเกิดมาพรUอมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณVรวมทั้งค&านิยมทางสังคมและสิ่งแวดลUอมที่เด็ก

ไดUรับ  



 
 

 

21 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเลHนและการเรียนรู'ของเด็ก การเล&นเป9นกิจกรรมการแสดงออกของเด็ก

อย&างอิสระตามความตUองการ และจินตนาการสรUางสรรคVของตนเอง เป9นการสะทUอนพัฒนาการและการเรียนรูU

ของเด็กในชีวิตประจำวัน จากการปฏิสัมพันธVกับสิ่งต&าง ๆ บุคคล และสิ่งแวดลUอมรอบตัว การเล&นทำใหUเกิดความ

สนุกสนาน ผ&อนคลายและส&งเสริมพัฒนาการท้ังดUานร&างกาย อารมณV จิตใจ สังคม และสติปhญญาของเด็กการเล&น

เป9นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณVการเรียนรูU การเล&นอย&างมีจุดมุ&งหมายเป9นเครื่องมือการเรียนรูUข้ัน

พื้นฐานที่ถือเป9นองคVประกอบสำคัญในกระบวนการเรียนรูUของเด็ก ขณะที่เด็กเล&นจะเกิดการเรียนรูUไปพรUอม ๆ 

กันดUวย จากการเล&นเด็กจะมีโอกาสเคลื่อนไหวส&วนต&าง ๆ ของร&างกาย ไดUใชUประสาทสัมผัสและการรับรูUผ&อน

คลายอารมณV และแสดงออกของตนเอง เรียนรูUความรูUสึกของผูUอื่น เด็กจะรูUสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดUสังเกต  

มีโอกาสทาการทดลอง คิดสรUางสรรคV คิดแกUปhญหาและคUนพบดUวยตนเอง การเล&นช&วยใหUเด็กเรียนรูUสิ่งแวดลUอม 

บุคคลรอบตัว และส&งเสริมใหUเด็กมีพัฒนาการทางดUานร&างกาย อารมณV จิตใจ สังคม และสติปhญญากUาวหนUาไป

ตามวัยอย&างเหมาะสมและสมดุล การเรียนรูUของเด็กปฐมวัยเป9นกระบวนการท่ีมีความต&อเน่ืองตลอดเวลาจากการ

เล&นและประสบการณVตรงในวิถีชีวิตประจำวัน ผ&านการลงมือปฏิบัติ การใชUประสาทสัมผัสในการสำรวจ และ

ปฏิสัมพันธVกับบุคคลและสิ่งต&าง ๆ รอบตัวเพื่อใหUเกิดการสรUางองคVรวมความรูUดUวยตนเอง และการถ&ายทอดจาก 

ผูUท่ีมีประสบการณVและมีความรูU มากกว&าทำใหUเกิดการพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสรUางสรรคV  

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู'ที ่สอดคล'องการทางานของสมอง สมองเป9นอวัยวะที่มี

ความสำคัญที่สุดในร&างกายของคนเรา เพราะการที่มนุษยVสามารถเรียนรูUสิ่งต&าง ๆ ไดUนั้นตUองอาศัยสมองและ

ระบบประสาทเป9นพื้นฐานการรับรูU รับความรูUสึกจากประสาทสัมผัสทั้งหUา การเชื่อมโยงต&อกันของเซลลVสมอง

ส&วนมากเกิดขึ้นก&อนอายุ 5 ป� และปฏิสัมพันธVแรกเริ่มระหว&างเด็กกับผูUใหญ& มีผลโดยตรงต&อการสรUางเซลลVสมอง

และจุดเชื่อมต&อโดยในช&วง 3 ป�แรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย&างรวดเร็วมาก มีการสรUางเซลลVสมองและ

จุดเชื่อมต&อขึ้นมามากมาย เซลลVสมองและจุดเชื่อมต&อเหล&านี้ยิ่งไดUรับการกระตุUนมากเท&าใด การเชื่อมต&อกัน

ระหว&างเซลลVสมองยิ่งมีมากขึ้นและความสามารถทางการคิดยิ่งมีมากขึ้นเท&านั้น ถUาหากเด็กขาดการกระตุUนหรือ

ส&งเสริมจากสิ่งแวดลUอมที่เหมาะสม เซลลVสมองและจุดเชื่อมต&อที่สรUางขึ้นมาก็จะหายไป เด็กที่ไดUรับความเครียด

อยู&ตลอดเวลาจะทำใหUขาดความสามารถที่จะเรียนรูU อย&างไรก็ตาม ส&วนต&าง ๆ ของสมองเจริญเติบโตและเร่ิม     

มีความสามารถในการทำหนUาที่ในช&วงเวลาต&างกัน จึงอธิบายไดUว&าการเรียนรูUทักษะบางอย&างจะเกิดขึ้นไดUดีที่สุด

เฉพาะในช&วงเวลาหนึ่งที่เรียกว&า”หนUาต&างของโอกาสการเรียนรูU” ซึ่งเป9นช&วงที่พ&อแม& ผูUเลี้ยงดูและครูสามารถ 

ช&วยใหUเด็กเรียนรูUและพัฒนาส่ิงน้ัน ๆไดUดีท่ีสุด     

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ เด็กปฐมวัยเป9นช&วงวัยที่เรียนรูUผ&านการเล&นและการทำกิจกรรม

ที่เหมาะสมตามวัย การจัดประสบการณVการเรียนรูUใหUแก&เด็กวัยน้ี เป9นการวางแผนโดยบูรณาการทั้งวิทยาศาสตรV 

คณิตศาสตรV ศิลปะ ภาษา ดนตรี และการเคลื่อนไหว คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัย และศาสตรVอื่น ๆ โดย

ไม&แบ&งเป9นรายวิชาแต&จะมีการผสมผสานความรูU ทักษะกระบวนการ และเจตคติของแต&ละศาสตรVในการจัด 

ประสบการณV ซ่ึงแตกต&างจากการเรียนรูUในระดับช้ันอ่ืน ๆ เป9นการจัดประสบการณVการเรียนรูUอย&างเป9นธรรมชาติ

เหมาะสมตามวัยของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กทั้งร&างกาย อารมณV จิตใจ สังคม สติปhญญา โดยการจัดประสบการณV 
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การเรียนรูUบูรณาการ ทั้งสาระที่ควรเรียนรูUและประสบการณVสำคัญที่มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนามาตรฐาน

คุณลักษณะที ่พึงประสงคVของเด็ก และความสอดคลUองกับปรัชญาของหลักสูตร โดยมีร ูปแบบการจัด

ประสบการณVตามความเหมาะสมของแต&ละสถานศึกษา ทั ้งน้ี ประสบการณVการเรียนรู Uของเด็กจะจัดข้ึน            

โดยคำนึงถึงธรรมชาติของเด็กที่เรียนรูUผ&านการเล&น การลงมือปฏิบัติ การสำรวจ การทดลอง การสรUางชิ้นงาน             

ที่สรUางสรรคV และการเห็นแบบอย&างที่ดี การจัดประสบการณVการเรียนรูUอย&างหลากหลายจะช&วยตอบสนองต&อ

ความแตกต&างระหว&างบุคคล ส&งเสริมความชอบ ความสนใจ และความถนัดซึ่งเป9นการเป�ดโอกาสใหUเด็กไดUพัฒนา

อย&างรอบดUาน พัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรูUท่ีสอดคลUองกับธรรมชาติ     

 5. แนวคิดเก่ียวกับส่ือ เทคโนโลยี และสภาพแวดล'อมท่ีเอ้ือตHอการเรียนรู' การสรUางประสบการณV 

การพัฒนาความเขUาใจในแนวคิด และความรู Uเกี ่ยวกับสิ ่งต&าง ๆ นั ้น สามารถนาสื่อ เทคโนโลยีและการจัด

สภาพแวดลUอมที่เอื้อต&อการเรียนรูUมาสนับสนุนและเสริมสรUางการเรียนรูUของเด็กปฐมวัยไดUโดยเป9นตัวกลางและ

เคร่ืองมือเพื่อใหUเด็กเกิดการเรียนรูUตามจุดประสงคV สื่อสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นสามารถเป9นบุคคล วัสดุ อุปกรณV 

ของเล&น ตลอดจนเทคนิควิธีการ ที่กำหนดไวUอย&างง&ายและรวดเร็ว ทำใหUสิ่งที่เป9นนามธรรมเขUาใจยากกลายเป9น

รูปธรรม เกิดการเรียนรูUและคUนพบดUวยตนเอง การใชUสื่อการเรียนรูUตUองปลอดภัยต&อตัวเด็กและเหมาะสมกับวัย 

วุฒิภาวะ ความแตกต&างระหว&างบุคคล ความสนใจ ความชอบและความตUองการของเด็กท่ีหลากหลาย ควรมีส่ือท่ี

เป9นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู&ใกลUตัวเด็ก สื่อสะทUอนวัฒนธรรมสื่อภูมิปhญญาทUองถิ่น และสื่อเพื่อพัฒนา

เด็กในดUานต&าง ๆ ใหUครบทุกดUาน ทั้งน้ี สื่อตUองเอื้อใหUเด็กเรียนรูUผ&านประสาทสัมผัสทั้งหUา และส&งเสริมการลงมือ

ปฏิบัติจริง    

 6. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป9น 

กระบวนการที่ต&อเนื่องและสอดคลUองสัมพันธVกับการจัดประสบการณVการเรียนรูU รวมทั้งกิจวัตรประจำวันโดยมี

จุดมุ&งหมายเพื่อใหUไดUขUอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูUของเด็กสำหรับการส&งเสริมความกUาวหนUาและ

ช&วยเหลือสนับสนุนเมื ่อพบเด็กล&าชUาหรือมีปhญหาที่เกิดจากพัฒนาการและการเรียนรูU ไม&ใช&การตัดสินผล

การศึกษาและไม&ใชUแบบทดสอบในการประเมิน เป9นการประเมินตามสภาพจริงท่ีมีการวางแผนอย&างเป9นระบบใชU

วิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลายอย&างมีจุดมุ&งหมาย เหมาะสมกับศักยภาพในการเรียนรูUและพัฒนาการ

ตามวัยของเด็ก ตลอดจนรูปแบบการเรียนรูUประสบการณVท่ีเด็กไดUรับและแหล&งขUอมูลท่ีเกี่ยวขUองกับตัวเด็กท่ีมีการ

เก็บขUอมูลอย&างรอบดUาน โดยใชUเรื่องราวเหตุการณVกิจกรรมตามสภาพจริงหรือคลUายจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อใหU

เด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความรูU ความสามารถ และทักษะต&าง ๆ   

 7. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเปrนไทย และความหลากหลาย                

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส&งผลต&อวิถีชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมสู&อนาคต 

อย&างไรก็ตาม เด็กเมื่อเกิดมาจะเป9นส&วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งไม&เพียงแต&จะไดUรับอิทธิพลจากการ

ปฏิบัติแบบดั้งเดิมตามประเพณี มรดก และการถ&ายทอดความรูUภูมิปhญญาของบรรพบุรุษแลUว ยังไดUรับอิทธิพล

จากประสบการณV ค&านิยม และความเช่ือของบุคคลในครอบครัวและชุมชนของแต&ละท่ีดUวย โดยบริบททาง  
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สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู&หรือแวดลUอมรอบตัวเด็กมีอิทธิพลต&อการพัฒนาและการเรียนรูUตลอดจนการ

พัฒนาศักยภาพของแต&ละคน ผูUสอนควรตUองเรียนรูUบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือ

ช&วยใหUเด็กไดUรับการพัฒนาและเกิดการเรียนรูUและดำเนินชีวิตอยู&ในกลุ&มคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือแตกต&าง

จากตนไดUอย&างราบรื่นมีความสุข เป9นการเตรียมเด็กไปสู&สังคมในอนาคตกับการอยู&ร&วมกับผูUอื่น การทำงานกับ

ผูUอื ่นที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงความเป9นไทยที่มีมรดกทาง

วัฒนธรรมทั้งในดUานภาษา มารยาท คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาม และที่สำคัญคือ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเป9นหลักคิดในการดำเนินชีวิตท่ีเนUนความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุUมกัน การ

ใชUความรูUควบคู&คุณธรรม 

 จากแนวคิดขUางตUน การพัฒนาหลักสูตรตUองพิจารณาจากวัย และประสบการณVของเด็ก ตลอดจน

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อมุ&งเนUนการพัฒนาเด็กทุกดUานทั้งดUานร&างกาย อารมณV จิตใจ สังคม และ

สติปhญญา บนพื้นฐานของประสบการณVเดิมที่เด็กมีอยู& และสรUางประสบการณVใหม&ที่เด็กจะไดUรับ โดยตUองมี

ความหมายกับตัวเด็ก เป9นหลักสูตรที่ใหUโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดUวยโอกาส และเด็กพิเศษไดUพัฒนา รวมท้ัง

ยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต&างของเด็ก พัฒนาเด็กใหUรูUสึกเป9นสุขในปhจจุบัน มิใช&เพียงเพื่อเตรียมเด็ก

สำหรับอนาคตขUางหนUาเท&าน้ัน การสรUางและพัฒนาหลักสูตรควรเกิดจากการมีส&วนร&วมของทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขUองกับ

เด็ก มีองคVประกอบและรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคลUองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย โดยมีวิสัยทัศนVร&วมกัน 

และการสรUางอัตลักษณVของแต&ละหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และจุดมุ&งหมายใน

การพัฒนาเด็กร&วมกัน 



 
 

 

24 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

Flow Chart  การขับเคล่ือนการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพประกอบ 6 Flow Chart แสดงการขับเคล่ือนงานการศึกษาปฐมวัย 

 

  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

วิเคราะห3 สังเคราะห3สภาพป�จจุบันและความต'องการ 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให'ความชHวยเหลือแนะนำ 

(Coaching & Mentoring) 

ตรวจสอบและประเมินผล 

 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

  สรุปรายงานผล/เผยแพรH/แลกเปลี่ยนเรียนรู' 

 

สHงเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรครูปฐมวัย 

 

- พัฒนาคูHมือแนวทางการ

พัฒนาการจัดประสบการณ3 

- ให'ความรู'การจัด

ประสบการณ3ระดับปฐมวัย 

มีคุณภาพ 

ไมHมีคุณภาพ 



 
 

 

25 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

การขับเคล่ือนการศึกษาปฐมวัยสูHการปฏิบัติในเขตพ้ืนท่ี 

การขับเคล่ือน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู'รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดของยุทธศาสตรVชาติ  นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

ตลอดเวลา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

2. สอบถามสภาพปhจจุบันและความตUองการในการจัด

การศ ึกษาระดับปฐมว ัยของคร ูผ ู Uสอน และผู Uบร ิหาร

สถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก&น เขต 4 

เดือนกุมภาพันธV อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

3. วิเคราะหV สังเคราะหVขUอมูลความตUองการจำเป9น กุมภาพันธV อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

4. ประชุมร&วมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย               

(คณะกรรมการปฐมวัย) เพื ่อกำหนดเป]าหมายและวาง

แผนการดำเนินงานพัฒนาเพื ่อส&งเสริมคุณภาพการจัด

ประสบการณV 

ตลอดเวลา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิและ

คณะกรรมการปฐมวัย 

5. จัดทำเอกสาร/คู &มือการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 

มีนาคม-พฤษภาคม อนงคVนาถ เคนโพธ์ิและ

คณะกรรมการปฐมวัย 

6. สรUางความรูUความเขUาใจกับครูผูUสอนเพื่อจัดประสบการณV

ใหUพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ดUาน 

ตลอดป� อนงคVนาถ เคนโพธ์ิและ

คณะกรรมการปฐมวัย 

7. นิเทศ ติดตามและประเมินผล ดUวยการชี ้แนะและ          

การเป9นพ่ีเล้ียง 

ตลอดป� อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

8. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูUและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพ มีนาคม อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

 

3. โครงการท่ีรับผิดชอบ 

 3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด'วยนวัตกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหUมีความพรUอมตามพัฒนาการท้ัง 4 ดUานผ&านการลงมือปฏิบัติจริง 

อย&างมีเป]าหมาย 

2. เพ่ือพัฒนาครูผูUสอน ผูUบริหารสถานศึกษาใหUมีความรูUความเขUาใจการจัดประสบการณV 

สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

3. เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณVตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัยภายใตUบริบท สพป. 

ขอนแก&น เขต 4  
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  ขอบขHายการปฏิบัติ 

   การส&งเสริม สนับสนุน หลักการความรูUในการจัดประสบการณVตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับ

ปฐมวัย โดยใชUส่ือของจริง สำหรับโรงเรียนท่ีสมัครใจเขUาร&วมโครงการและมีครูเกษียณอายุราชการและครูยUาย 

  คำจำกัดความ 

   การสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) เป9นแนวคิดที่เนUนเด็กเป9นหลักสำคัญในการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือใหUเด็กสามารถเรียนรูUดUวยตัวเองไดUอย&างอิสระ และซึมซับการเรียนรูUจากส่ิงแวดลUอมรอบ ๆ ตัว 

ทำใหUเด็กเกิดความอยากรูU อยากเห็นและแสวงหาความอยากรูUอย&างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการ     

ทุก ๆ ดUานในเวลาเดียวกัน 

หลักการสอนของมอนเตสซอรี 

๑. เด็กได'รับการยอมรับนับถือ เพราะเด็กแต&ละคนมีความแตกต&างกัน เด็กจึงควร 

ไดUร ับการยอมรับในลักษณะเฉพาะของตัวเอง คุณครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาใหU เด็กแต&ละคนตาม

ความสามารถ และพัฒนาการความตUองการตามธรรมชาติของเด็กในแต&ละช&วงวัย 

 2. จิตซึมซับ เด็กมีจิตแห&งการหาความรูUที่เปรียบเสมือนฟองน้ำ โดยเด็กจะซึมซับเอา

ขUอมูลต&าง ๆ จากส่ิงแวดลUอมเขUาไปในจิตของตัวเอง 

 3. ชHวงเวลาหลักของชีวิต เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ป� เป9นช&วงเวลาสำคัญท่ีสุดสำหรับ 

การเรียนรูUของการพัฒนาดUานสติปhญญาและจิตใจ ในช&วงเวลานี้ เด็กควรมีอิสระในการเลือกกิจกรรมที่

ตัวเองสนใจ 

4. การเตรียมส่ิงแวดล'อม เด็กจะไดUรับการพัฒนาใหUเกิดการเรียนรูUไดUดีท่ีสุด จาก 

การจัดสภาพแวดลUอมที่มีความพรUอมอย&างมีระบบและมีจุดมุ&งหมายไปตามขั้นตอน โดยมีสื่ออุปกรณV              

มอนเตสซอรีเป9นตัวกำหนดขอบเขตในการทำงาน 

 5. การศึกษาด'วยตัวเอง เด็กไดUรูUจักเรียนรูUระเบียบวินัยของการอยู&ร&วมกันภายใน

สังคม และมีอิสระในการทำงาน รูUจักเรียนรูUการแกUปhญหาดUวยตัวเอง เรียนรูUที่จะรับผิดชอบ และมีความ

ภาคภูมิใจต&อความสำเร็จในการทำงาน จนทำใหUเด็กเกิดความเช่ือม่ันและเห็นคุณค&าในตัวเอง 

 6. การวัดประเมินผล คุณครูในชั้นเรียนจะเป9นผูUประเมินผล โดยใชUวิธีการสังเกตและ

วิเคราะหVเด็กเป9นรายบุคคล ในสภาพแวดลUอมที่เป9นจริง ซึ่งครูผูUมีประสบการณVและผ&านการฝ�กอบรม

หลักสูตรการศึกษาแบบมอนเตสซอรี  จะมีความเชี ่ยวชาญในการสังเกต จดบันทึก และวิ เคราะหV

พฤติกรรมของผูUเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตส 

ซอรีนั้น จะเนUนการจัดสภาพแวดลUอมภายในโรงเรียนใหUเหมือนบUาน โดยมีคุณครูเป9นผูUใหUการสนับสนุน 

ใหUคำปรึกษา และกระตุUนใหUเด็กคิดแกUปhญหาดUวยตัวเอง   
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Flow Chart  การขับเคล่ือนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด'วยนวัตกรรมตามแนวคิดมอนเตส

ซอรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 9  Flow Chart แสดงการขับเคล่ือน 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด'วยนวัตกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

  ศึกษาเอกสาร วิเคราะห3แนวคิดทฤษฎีการสอน 

 

ประชาสัมพันธ3โครงการให'โรงเรียนสมัครใจเข'ารHวม 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให'ความชHวยเหลือแนะนำ 

(Coaching & Mentoring) 

ตรวจสอบและประเมินผล 

 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

  สรุปรายงานผล/เผยแพรH/แลกเปลี่ยนเรียนรู' 

 

สHงเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรครูปฐมวัย 

 

- คูHมือการจัดประสบการณ3            

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

- ให'ความรู'การจัดประสบการณ3

แบบมอนเตสซอรี 

มีคุณภาพ 

ไมHมีคุณภาพ 
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การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด'วยนวัตกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี       

สูHการปฏิบัติในเขตพ้ืนท่ี 

 

การขับเคล่ือน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู'รับผิดชอบ 

1. วิเคราะหVผลการทดสอบทางการศึกษา/ยุทธศาสตรVชาติ 

นโนยายชาติและศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีการสอนตาม

แนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย  

ตลอดเวลา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

2. ประชาสัมพันธVโรงเรียนท่ีสนใจสมัครเขUาร&วมโครงการ ตUนป�การศึกษา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

3. คัดเลือกโรงเรียนเขUาร&วมโครงการ ตUนป�การศึกษา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

4. ประชุมสรUางความเขUาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณV

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัยทั ้งครูผู Uสอนและ

ผูUบริหารสถานศึกษา พรUอมทำ MOU ร&วมพัฒนา 

ตUนป�การศึกษา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

5. ส&งเสริมสนับสนุน ใหUความรูUเกี่ยวกับการจัดประสบการณV

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย   

ตลอดเวลา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

6. นิเทศ กำกับ ติดตามและใหUคำแนะนำ ชี้แนะและเป9นพ่ี

เลี้ยงใหUกับครูผูUสอนท่ีผ&านการอบรมการจัดประสบการณV

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย  

ตลอดเวลา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

7. ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแกUไข ตลอดเวลา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ 

8. รายงานผลการพัฒนา ส้ินป�การศึกษา อนงคVนาถ เคนโพธ์ิ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

29 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

4. กลุHมโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 

 วัตถุประสงค3 

 เพ่ือประสานงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาในกลุ&มโรงเรียน 

สถานศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

  ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในกลุ&มโรงเรียนกวางคำ อำเภอเขาสวนกวาง   

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4  

 

ท่ี กลุHมโรงเรียน โรงเรียน ช่ือ - ช่ือสกุล ผอ.รร 

1 กวางคำ อนุบาลเขาสวนกวาง นายชุมพล ทองตระกูล 

2 กวางคำ บUานทางพาดเขาสวนกวาง นางสาวสะใบแพร ลพพันทอง (รก.) 

3 กวางคำ บUานนาคUอ  นายสมชาย ไวคำ 

4 กวางคำ บUานป�าหวายน่ังราษฎรVบำรุง นายสุรัตนV สุทธิ 

5 กวางคำ บUานสองหUองประชาบำรุง ว&าท่ีรUอยเอกสุเพชรV สุขเกษม  

6 กวางคำ บUานดงเรืองประชาสรรพV นายภูมินันทV สำนึกศักด์ิศรี 

7 กวางคำ โนนสว&างหนองตะนา  นายไพโรจนV ปฏิเตนัง 

8 กวางคำ บUานนาอ&างทอง นายสุชาติ จันทะลุน (รก.) 

9 กวางคำ บUานโนนทองหUวยบาก นางสาวมณีรัตนV เวียงวิเศษ 

10 กวางคำ บUานโนนสง&า นางสิริพร มาศนพคุณรัตนV 

11 กวางคำ บUานคำม&วง นายศุภศักด์ิ เน่ืองภักดี 

12 กวางคำ บUานคำนางปุ�ม นายป�ยะ อนุญาหงษV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

30 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

5. งานพิเศษท่ีได'รับมอบหมาย 

 วัตถุประสงค3 

 ร&วมวิเคราะหV วางแผน และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร&วมกับหน&วยงานหรือองคVกรทางการศึกษาใหU

ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ 

 ขอบขHายการปฏิบัติงาน 

  1. บอรVดบริหารและคณะทำงานส&งเสร ิมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี                  

ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. วิทยากรหลักการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไมUตับและมะเร็งท&อน้ำดี  

ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการร&วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

 3. คณะทำงานติดตามขUอมูลการตอบแบบติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคุ

รภาพการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4. คณะทำงานการทำวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดตั้งกลุ&มโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป9นกลไกลการบริหารการศึกษาในการขับคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 คำจำกัดความ 

  งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี ้วัด เป9นกิจกรรมที ่ศึกษานิเทศกVตUองปฏิบัติเพื ่อพัฒนางาน              

ในหนUาที่ของศึกษานิเทศกVที่เกี่ยวขUองกับงานพิเศษที่ไม&ใช&งานตามมาตรฐานตำแหน&ง รวมถึงงานโครงการและ 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวขUองกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกV เพื่อเอื้อประโยชนVใหUกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 

รวมถึงเป9นฐานขUอมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในป�ต&อไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน&วยงานองคVกรอื่นที่มีส&วนเกี่ยวขUองทางการศึกษาหรือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในระดับประเทศ                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

31 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

ตอนที่ 4 

การนิเทศตามภาระงาน 
 

 

1. การนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู' 

 ขUาพเจUาปฏิบัติงานในกลุ&มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรูU มีเคร่ืองมือ

ในการนิเทศติดตามและใหUคำแนะนำบุคลากรครูผูUสอน ในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานดUวยเครื่องมือ     

2 ฉบับ ไดUแก& 

 1.1 แบบนิเทศติดตามติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

  คำช้ีแจง 

  1.1.1 แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ตอน ไดUแก&  

   ตอนท่ี 1 เป9นขUอมูลท่ัวไปของผูUใหUขUอมูล   

   ตอนท่ี 2  เป9นการประเมินคุณภาพหลักสูตร   

   ตอนท่ี 3 เป9นขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  1.1.2 ตอนท่ี 2 ใหUทำเคร่ืองหมาย ü ลงในช&องการปฏิบัติ  

  1.1.3 ตอนที่ 2 เป9นการประเมินโดยใชUหลักการประเมินเปรียบเทียบรายการ มี/ไม&มี  พรUอมใหU

ขUอเสนอแนะเพ่ิมเติมตามประเด็นท่ีเห็นสมควร  จำนวน 11 ประเด็น 

  1.1.4 ตอนที่ 3  ขUอเสนอแนะอื่น ๆ เป9นขUอเสนอแนะเพื่อการพัฒนานอกเหนือจากรายการ/

ประเด็นการพิจารณา 

  1.1.5 ควรพิจารณาทุกประเด็นรายการ 

  1.1.6 นำขUอมูลการนิเทศมาวิเคราะหV สังเคราะหVเพ่ือวางแผนการพัฒนาในระดับเขตพ้ืนท่ีต&อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

32 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต 4 

 

 

 

 

โรงเรียน..............................................................อำเภอ...................................กลุ&มโรงเรียน................................ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&นเขต 4 

 

คำช้ีแจง 

  แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยฉบับนี้  เป9นแบบประเมินที่ใชUเป9นเครื่องมือในการหา

ขUอมูลเพื่อนำมาวิเคราะหVหาคุณค&าของหลักสูตรว&าหลักสูตรมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแค&ไหน เมื่อนำไปใชUแลUว 

บรรลุตามจุดมุ&งหมายที่กำหนดหรือไม&เพียงใด มีอะไรตUองแกUไข  เพื่อนำผลมาใชUในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ี

ดีกว&า 

 

ตอนท่ี 1 ขUอมูลท่ัวไปของผูUใหUขUอมูล 

 1. เพศ  ชาย   หญิง 

 2. อายุ  20-40 ป�  41-50 ป�  51-60 ป� 

 3. สถานะ/ตำแหน&งหนUาท่ี 

   ผูUบริหารสถานศึกษา   ครูปฐมวัย 

   ผูUทรงคุณวุฒิ    ผูUแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

   ผูUแทนผูUปกครอง    ผูUแทนชุมชน 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................................................................  

 

 

 

 



 
 

 

33 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

ตอนท่ี 2  การประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

ขUอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
มี ไม&มี 

1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

1.1 แสดงแนวคิดและความเชื่อในการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ชัดเจน ครบถUวน 

   

1.2 มีความสอดคลUองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

  

1.3 มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อในการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

1.4 ผูUมีส&วนเกี่ยวขUองทุกฝ�ายมีส&วนร&วมในการกำหนด

ปรัชญาการศึกษา 

  

2 วิสัยทัศน3  พันธกิจ  เปcาหมาย 

2.1 มีความชัดเจนและสอดคลUองกับปรัชญาการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

   

2.2 แสดงความคาดหวังและวิธรการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในอนาคตไดUชัดเจน 

  

2.3 แสดงถึงจุดเนUน อัตลักษณV เอกลักษณV ที่ตUองการ

ของสถานศึกษา 

  

2.4 มีการกำหนดเป]าหมายที่ตUองการในเชิงปริมาณ

หรือเชิงคุณภาพ 

  

3 จุดหมาย 

3.1 มีความสอดคลUองและครอบคลุมจุดหมายของ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

   

3.2 มีความสอดคลUองกับปรัชญา วิสัยทัศนV การศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

  

3.3 มีความเป9นไปไดUในการนำไปสู &การปฏิบัติตาม

จุดหมายท่ีกำหนดในหลักสูตร 

  

 

 



 
 

 

34 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

ท่ี รายการ มี ไม&มี ขUอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4 

 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค3 

4.1 นำมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคVและสภาพ

ที ่พึงประสงคV มากำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยครบถUวน 

   

4.2 นำมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคVและสภาพ

ที่พึงประสงคVมาจัดแบ&งกลุ&มอายุเด็ก และระดับช้ัน

เรียนไดUชัดเจน ครบถUวน 

  

5 การจัดเวลาเรียน 

5.1 มีการกำหนดเวลาเรียนต&อ 1 ป�การศึกษาไม&นUอย

นUอยกว&า 180 วัน 

   

5.2 มีการกำหนดเวลาเรียนแต&ละวันไม&นUอยกว&า  

5 ช่ัวโมง 

  

5.3 มีการกำหนดช&วงเวลาการจัดกิจกรรมประจำวัน

เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก 

  

6 สาระการเรียนรู'รายปp 

6.1 มีความสอดคลUองกับมาตรฐาน ตัวบ&งชี้ สภาพท่ี

พึงประสงคVในแต&ละช&วงวัย 

   

6.2 มีการกำหนดครอบคลุมประสบการณVสำคัญและ

สาระที่ควรเรียนรูU ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

  

6.3 มีการจัดแบ&งสาระการเรียนรู U เหมาะสมกับ

ช&วงเวลาในการจัดหน&วยประสบการณV 

  

7 การจัดประสบการณ3 

7.1 มีกำหนดการจัดประสบการณVโดยใชUหลักการ 

บูรณาการผ&านการเล&นท่ีสอดคลUองกับพัฒนาการตาม

วัยของเด็ก 

   

7.2 มีรูปแบบการจัดประสบการณVสอดคลUองกับ

ปรัชญา วิสัยทัศนV และจุดหมายของการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

  

   



 
 

 

35 คู$มือการปฏิบตัิงาน นางสาวอนงค5นาถ เคนโพธ์ิ ศึกษานิเทศก5ชำนาญการพิเศษ 

ท่ี รายการ มี ไม&มี ขUอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 7.3 มีกำหนดการจัดประสบการณVแต&ละช&วงอายุท่ี

เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก 

   

 7.4 มีกำหนดการจัดประสบการณVเนUนใหUเด็กลงมือ

ปฏิบัติ ริเริ่มและมีส&วนร&วมในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรูU 

   

7.5 มีกำหนดการจัดประสบการณVเป�ดโอกาสใหUเด็กมี

ปฏิสัมพันธVกับบุคคล สื่อ และใชUแหล&งการเรียนรูUท่ี

หลากหลาย 

  

 7.6 มีกำหนดการจัดประสบการณVส&งเสริมใหUเด็กมี

ทักษะชีว ิตและการปฏิบัต ิตนตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

 7.7 มีกำหนดการจัดประสบการณVส &งเสริมการ

พัฒนาการใหUเด็กเป9นเด็กดี มีวินัย และมีความเป9น

ไทย 

   

8 การจัดสภาพแวดล'อม ส่ือ และแหลHงเรียนรู' 

8.1 ระบุแนวการจัดสภาพแวดลUอมภายในและ

ภายนอกท่ีเอ้ือต&อการเรียนรูUของเด็ก 

   

8.2 มีส่ือท่ีหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอ   

8.3 มีแหล&งเรียนรูUในและนอกสถานศึกษาที่ส&งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรูUของเด็ก 

  

9 การประเมินพัฒนาการ 

9.1 ม ีการประเม ินพ ัฒนาการเด ็กครอบคลุม

มาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงคV 

   

9.2 มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง   

10 การบริหารจัดการหลักสูตร 

10.1 มีความพรUอมดUาน ครู บุคลากร และขUอมูล

สารสนเทศ 

   

10.2 มีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ   

10.3 มีการวางแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

(ก&อน-ระหว&าง-หลังการใชU) 
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ท่ี รายการ มี ไม&มี ขUอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 10.4 มีแผนการนิเทศ ติดตามการนำหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยสู&การปฏิบัติ 

   

11 การเช่ือมต&อของการศึกษา 

11.1 ผูUบริหารมีการวางแผนและสรUางความเขUาใจแก& 

ผูUสอนปฐมวัย ผูUสอนประถมศึกษา ท่ีเก่ียวขUอง พ&อแม& 

ผูUปกครอง และชุมชน ในการสรUางรอยเชื่อมต&อของ

หลักสูตรท้ังสองระดับ 

   

11.2 ครูผ ู Uสอนปฐมวัยและประถมศึกษา มีการ

แลกเปล่ียนและกำหนดแนวทางการทำงานร&วมกัน 

  

11.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมใหUเด็กปฐมวัยมีความ

พรUอมในการเร ียนชั ้นประถมศึกษาป�ท ี ่  1 ของ

ครูผูUสอนร&วมกันดUวยวิธีการหลากหลาย 

  

11.4 มีการจัดเตรียมขUอมูลสารสนเทศของเด็ก

ปฐมวัยรายบุคคลส&งต&อชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 เพ่ือ

การวางแผนพัฒนาเด็กร&วมกัน 

  

 

ขUอเสนอแนะอ่ืนๆ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ...............................................ผูUนิเทศ 

(.....................................................) 

ตำแหน&ง......................................................... 

วันเดือนป�.................................................... 
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  1.2 การนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 

  คำชี้แจงการใชU แบบนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 4 

   1.2.1 แบบนิเทศประกอบดUวย 2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 เป9นการประเมินผลระดับความถูกตUอง

ของการปฏิบัติ  พรUอมขUอแนะนำเพ่ือการพัฒนาใหUหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพสอดคลUองกับหลักสูตร 

   1.2.2 ตอนที่ 2 เป9นขUอเสนอแนะนอกจากประเด็นที ่กำหนด เพื ่อใหUผู UนิเทศไดUบันทึก

ขUอเสนอแนะท่ีเป9นประโยชนVต&อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   1.2.3 การพิจารณาตามประเด ็น ให Uทำเคร ื ่องหมาย ü ลงช &องหากพิจารณาว&า                     

¨ ไม&ปฏิบัติ  หรือมีการ ¨ ปฏิบัติ 

   1.2.4  ประเด็นการพิจารณา หากมีการปฏิบัติใหUเลือกทำเครื่องหมาย  ü ตามค&าน้ำหนัก

คะแนนเพียง 1 เคร่ืองหมายลงในช&องตาราง  จำแนกเป9น 3 ระดับคือ 

     3   หมายถึง การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกตUองมาก 

     2   หมายถึง   การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกตUองแต&มีขUอแกUไข/ปรับปรุงบUาง 

     1   หมายถึง การปฏิบัติในประเด็นมีความถูกตUองเป9นส&วนนUอยและตUองแกUไขมาก 

   1.2.5 ควรพิจารณาทุกประเด็นรายการ 

   1.2.6 นำขUอมูลการนิเทศมาวิเคราะหV สังเคราะหVเพื่อวางแผนการพัฒนาในระดับเขตพื้นท่ี

ต&อไป 
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แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต 4 

 

 

 

 

คำช้ีแจง   เคร่ืองมือฉบับน้ีใชUสำหรับตรวจสอบความครอบคลุมขององคVประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

   และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยทำเคร่ืองหมาย ü ลงในช&องขUอมูลเชิงประจักษVท่ีแสดงถึง 

   การปฏิบัติตามขUอมูลท่ีเป9นจริง  โดยมีระดับความถูกตUองการปฏิบัติคือ  

1 = นUอย , 2= ปานกลาง และ 3 = มาก  

 

รายการ 
ไมH

ปฏิบัติ 

ระดับความถูกต'อง 

ของการปฏิบัติ 

ข'อเสนอแนะ/              

ข'อค'นพบ 

 1 2 3 

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

 1. มีการประกาศใชUหลักสูตรสถานศึกษา      

 2. หลักสูตรปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ&มสาระคณิตศาสตรV 

ว ิทยาศาสตรVและภูม ิศาสตรV (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560)                   

ในระดับช้ัน ป.1,ป.4 ,ม.1 ในป�การศึกษา 2565 

     

 3. หลักสูตรปรับมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ&มสาระคณิตศาสตรV

วิทยาศาสตรVและภูมิศาสตรV (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ในช้ัน 

ป.2,ป.5, ม.2 ท่ีจะนำมาใชUในป�การศึกษา 2562  

     

 4. กำหนดคำอธิบายรายวิชามาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ&มสาระ                

คณิตศาสตรV วิทยาศาสตรVและภูมิศาสตรV (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.                               

2560) ไดUถูกตUองเหมาะสม 

     

5. โครงสรUางเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐานกำหนด 840 ช่ัวโมง      

6. กำหนดเวลาเรียนสาระประวัติศาสตรV 40 ชม./ป�      

7. กำหนดเวลาเรียนสาระภาษาต&างประเทศ 200 ชม./ป�      

8. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูUเรียน 120 ชม./ป�      

9. แนวทางดำเนินงานสาระหนUาท่ีพลเมือง 

    ¨ กำหนดเป9นรายวิชาเพ่ิมเติมและกำหนดรหัสวิชา  

    ¨ บูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ  ทั้งนี้ตUองบรรจุคำอธิบาย

รายวิชาของหนUาท่ีพลเมืองในรายวิชาน้ัน ๆ                              
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รายการ 
ไมH

ปฏิบัติ 

ระดับความถูกต'อง 

ของการปฏิบัติ ข'อเสนอแนะ 

1 2 3 

(ใหUระบุรายวิชาในช&องขUอเสนอแนะ/ขUอคUนพบ)      

10. การวัดประเมินผลสาระหนUาท่ีพลเมือง 

    ¨ ตัดเกรดในกรณีกำหนดเป9นรายวิชาเพ่ิมเติม  

    ¨ ต ัดส ินผลการเร ียนร ู U ในกล ุ &มสาระท ี ่บ ู รณาการ             

(ใหUระบุว&าตัดสินอย&างไร) 

     

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย      

 1. มีการประกาศใชUหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย      

 2. หลักสูตรมีองคVประกอบครบถUวนทั้งปรัชญา วิสัยทัศนV พันธ

กิจ เป]าประสงคV เป9นตUน  

     

 3. กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคV  ตัวบ&งชี้  และ

สภาพท่ีพึงประสงคVตามช&วงอายุ 3-4 ป�, 4-5 ป� และ 5-6 ป� 

     

 4. กำหนดสาระการเรียนรู Uรายป�สอดคลUองและครอบคลุม

ประสบการณVสำคัญและสาระท่ีควรเรียนรูU 

     

 5. หลักสูตรสถานศึกษาแสดงตารางวิเคราะหVสาระการเรียนรูU

รายป�ท่ีสอดคลUองกับมาตรฐาน ตัวบ&งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงคV 

     

 6. โครงสรUางเวลาเรียนกำหนด 180 วัน      

 7. กำหนดหน&วยการเรียนรูUภาคเรียนละ 18 หน&วยการเรียนรูU      

 8. กำหนดตารางกิจกรรมประจำวันสอดคลUองและครอบคลุม

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนด 

     

 9. กำหนดแนวทางการวัดประเมินผลสอดคลUองตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนด 

     

 10. แนบทUายดUวยคำสั ่งแต&งตั ้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 

     

ขUอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติ 

 

 

                              ช่ือ    นางสาวอนงคVนาถ      สกุล   เคนโพธ์ิ    อายุ     49       ปp 

                               ตำแหนHง    ศึกษานิเทศกV   วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ 

                             วัน/เดือน/ปpเกิด     14  มกราคม   251     

                               ภูมิลำเนา  86  หมู& 2 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก&น  

                         เบอร3โทรศัพท3   091-0566383 

วัน/เดือน/ปp ท่ีบรรจุเข'ารับราชการ  15 มิถุนายน 2538  

วัน เดือน ปp ท่ีได'รับแตHงต้ังเปrนศึกษานิเทศก3  25 พฤษภาคม 2561   

ประสบการณ3ในตำแหนHงศึกษานิเทศก3   4   ป� 

 

การศึกษา 

ระดับปริญญาเอก วิชาเอก  การนิเทศการศึกษา (กศ.ด)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระดับปริญญาโท  วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)  สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก&น 

ระดับปริญญาตรี  วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย (คบ.) สถาบัน สถาบันราชภัฏเลย 

ความสามารถพิเศษ   

 -  

ผลงานดีเดHนท่ีเคยได'รับ (ช่ือรางวัล/ป�ท่ีไดUรางวัล) 

    1. โล&รางวัล ขUาราชการไทยตัวอย&างดีเด&น (ระดับชาติ) ประจำป� พ.ศ. 2563  

 2. โล&รางวัล ศึกษานิเทศกVผูUมีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ ดUานการนิเทศการศึกษา ประจำป�

การศึกษา 2562 จากสมาคมศึกษานิเทศกVภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 3. โล&เกียรติบัตร รางวัลผลงานวิจัยและนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป9นเลิศดUานการนิเทศการศึกษา “การ

ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศกV ประจำป� 2562” จากสมาคมศึกษานิเทศกVแห&งประเทศไทย   

 4. โล&เกียรติบัตร รางวัลศึกษานิเทศกVผู Uมีผลงานดีเด&น ดUานการบูรณาการการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ประจำป�การศึกษา 2561 จากสมาคมศึกษานิเทศกVภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 


