
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
นางกรุณา    โชติวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ 100 

***************************************** 

บทบาทหน้าที่ในต าแหน่ง 
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติมีดังนี้ 
1) งานส่งเสริมและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2)  งานพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย 

 (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา) 

3)  นิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 9 อ าเภอบางขัน  
4)  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย และกระบวนการ  
เรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุได้
ตามเป้าหมาย 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย 
ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ค าจ ากัดความ 

 การศึกษาปฐมวัย ( Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อน
การศึกษาภาคบังคับ เพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้าน ในการที่จะเข้ารับการศึกษาต่อไป การจัดการ
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด หรือมัสยิด หรือจัดเป็นชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ คือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง ศึกษาสภาพ
ปัญหา  บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความ 
เข้าใจ ในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และน าไปใช้จัดประสบการณ์
และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

4. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและชุมชนอย่าง  
สม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

6. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
7. สรุปรายงาน และเผยแพร่การใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 



 
 
 
 
 

Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง 

ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีเกี่ยวข้อง/เข้ารับการอบรมพัฒนา 
เกี่ยวกับกระบวนการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ 

จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

จัดท าหลักโครงการอบรม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย  
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตร 
 และการใช้หลักสูตร 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มิคณุภาพ 

ไมมิ่คณุภาพ ปรับปรุงพฒันา วิจยั 



แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบประเมินก่อนการใช้หลักสูตร 
2. แบบนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 
3. แบบรายงานการใช้หลักสูตร 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
2. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

 
 
 



แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ)ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการ เรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุ 
                    ได้ตามเปา้หมาย  
                 2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
2.ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้ง ศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม ความ
ต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ตลอดปี มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3.ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้ง 
เอกสารประกอบหลักสูตร เช่น แบบประเมินพัฒนาการ แบบสังเกต
พัฒนาการ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางให้
โรงเรียนได้น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

เดือนพฤษภาคม มีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา และ
เอกสารประกอบหลักสูตร 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 

5 

 
 
 
 

4.ส่งเสริม สนับสนุน แนวทางในการจัดท าหลักสูตร โดยการจัดท า
โครงการ การอบรมการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 สู่การปฏิบัติ ให้กับบุคลากรครู และผู้บริหารโรงเรียน 
5. นิเทศ ก ากับติดตาม ให้การช่วยเหลือ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

เดือนมิถุนายน 
 
 

เดือนสิงหาคม – 
 เดือนกันยายน 

- มีรายงานการจัดการอบรมโครงการ การอบรมการน า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การ
ปฏิบัต ิ
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 

กลุ่มนิเทศฯ 
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6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร เดือนกันยายน 
 และ เดือน มีนาคม 

- มีแผนการนิเทศ 
- มีแบบการนิเทศ 
- มีสรุปรายงานการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรุป รายงาน และเผยแพร่ เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
2. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

ค าอธิบายผังข้ันตอน                จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตัดสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน  
 

จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

จัดท าหลักโครงการอบรม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตร  

และการใช้หลักสูตร 

 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร แนวทางที่เกี่ยวข้อง/เข้ารับการอบรมพัฒนา 
เกี่ยวกับกระบวนการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ 

 

ปรับ

ปรุง 



ชื่องาน (กระบวนการ) 

 งานพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย (โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 

วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยจากในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินระบบออนไลน์ มีความรู้ในการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และการจัดท าโครงการ
นักวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 
 2. เพ่ือให้ครูปฐมวัยได้ฝึกปฏิบัติการทดลองตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

3.  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่เด็ก  
          4.   เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
          5.   เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
 
ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย 
(โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 

ค าจ ากัดความ 

   โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการ
น าร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศ
เยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับ
มูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตน า
กิจกรรมนี้มาทดลองท าในประเทศไทย บัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ท าความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คือการสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และ
จดจ ามากท่ีสุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  

 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

8. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะมีการประเมินโรงเรียนที ่
ผ่านการประเมินและรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไปแล้ว ในทุกๆ 3 ปี  เพ่ือคงสภาพ
ความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

9. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   1) โรงเรียนต้องมีครูประจ าชั้นที่สอนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 
   2) ครูมีความสนใจ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการเข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจหลักการจัด 

การศึกษาระดับปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย และกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
เป็นอย่างด ี

   3) มีจ านวนเด็กปฐมวัยในห้องเรียน ไม่ต่ ากว่า 15 คน แต่หากมีนักเรียนต่ ากว่า 15 คน 
  สพป. สามารถพิจารณาเกณฑ์จ านวนเด็กปฐมวัยในห้องเรียนทดลองตามความเหมาะสมของบริบทใน สพป. 
แต่ให้ค านึงถึงคุณภาพท่ีจะเกิดขึ้นสูงสุด ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. น าร่องโดย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 
จ านวนเด็กปฐมวัยในห้องทดลอง รวมทั้งระดับชั้นอนุบาลที่ 1 และ 2 ไม่ต่ ากว่า 15 คน 

   4) ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมให้การสนับสนุน ตระหนักถึงความส าคัญของครูผู้สอนในการจัด 
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และนิเทศการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ 

   5) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และห้องเรียนปฐมวัยที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อม 
ในการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย   

10. ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานฯ แล้ว เมื่อครบ 3 ปีตามเกณฑ์ 
ประเมินมูลนิธิฯ ต้องส่งประเมินการคงสภาพความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย    

11. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
12. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ตรวจเกียรติบัตร ตรวจสรุปผลการด าเนินงาน 20 กิจกรรม 

ของโรงเรียน ตรวจโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ จ านวน 1 โครงงาน และตรวจให้คะแนน Logbook 
และด าเนินการจัดส่งให้ สพฐ. (ภายในวันที่ 30 เมษายน )  

13. สรุปรายงาน และเผยแพร่การด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



\ 
 
 

Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเมิน/สังเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการประเมินในแต่ละปีการศึกษา 

พิจารณา/ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์  
ของมูลนิธิของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

      ตรวจสอบโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานฯ แล้ว เมื่อครบ 3 ปี 

จัดท าหลักโครงการอบรม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย  
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม 

  ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มิคณุภาพ 

ไมมิ่คณุภาพ ปรับปรุงพฒันา วิจยั 



 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

4. ใบปะหน้าการตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน 
5. รายงานการสรุปการจัดกิจกรรมการทดลอง 
6. แบบบันทึกผลการประเมินผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม 
7. แนวทางการจัดเขียนรายงานโครงการ 
8. แนวทางการตรวจและบันทึกผลการจัดท าโครงงาน 
9. แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 
10. ใบปะหน้าการตรวจสอบเอกสารสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมิน เพ่ือรับตราพระราชทาน 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ส าหรับเขตพ้ืนที่ 
11. แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย” 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
  คู่มือการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย)  





แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ)งานพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยจากในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินระบบออนไลน์ มีความรู้ในการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และการจัดท าโครงการนักวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย     2. เพื่อให้ครูปฐมวัยได้ฝึกปฏิบัติการทดลองตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
3.  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่เด็ก     4.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น      5.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
2.ศึกษาเอกสารข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทยของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 
2 

ตลอดปี มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3.ด าเนินการตรวจสอบและจ าแนกโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการประเมิน
ของแต่ละปีการศึกษา และจ าแนกตามศูนย์เครือข่าย เพื่อให้สะดวกต่อ
การคัดเลือกโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

เดือนพฤษภาคม มีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา และ
เอกสารประกอบหลักสูตร 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 

5 

 
 
 
 

4.ส่งเสริม สนับสนุน แนวทางในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 
5. นิเทศ ก ากับติดตาม ให้การช่วยเหลือ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กในระดับปฐมวัย 

เดือนมิถุนายน 
เดือนสิงหาคม 

- มีรายงานการจัดการอบรมโครงการ การอบรมการน า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การ
ปฏิบัต ิ
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน 
 และ เดือน กุมภาพันธ-์
เดือนมีนาคม 

- มีแผนการนิเทศ 
- มีแบบการนิเทศ 
- มีสรุปรายงานการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรุป รายงาน และเผยแพร่ เดือน มีนาคม มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1. ใบปะหน้าการตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน                   2.รายงานการสรุปการจัดกิจกรรมการทดลอง  
3. แบบบันทึกผลการประเมินผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม  4.  แนวทางการจัดเขียนรายงานโครงการ  
5. แนวทางการตรวจและบันทึกผลการจัดท าโครงงาน            6. แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ  
14. ใบปะหน้าการตรวจสอบเอกสารสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมิน เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ส าหรับเขตพื้นที่ 
15. แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

 
ค าอธิบายผังข้ันตอน                จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตัดสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน

ตรวจสอบโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานฯ แล้ว เมื่อครบ 3 ปี 

 จัดท าหลักโครงการอบรม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในการจัดกิจกรรม 

 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการจัดกิจรรม 

 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

ประเมิน/สังเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการประเมินในแต่ละปี

การศึกษา 
 พิจารณา/ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ ์

ของมูลนิธิของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

ปรับ

ปรุง 



ชื่องาน (กระบวนการ) 
 งานติดตามระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ศูนย์เครือข่ายที่ 9 
วัตถุประสงค์ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายในการนิเทศติดตามระบบการ  
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาขึ้นตามเป้าหมาย  

4. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัด 
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ค าจ ากัดความ 
 การติดตามระบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ศูนย์เครือข่ายที่ 9 
หมายถึง การติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีระบบ และเป้าหมายที่
ชัดเจน ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบว่ามีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรและตัวชีวัดของแต่ละกลุ่มสาระหรือไม่ ให้การ การสนับสนุน 
ส่งเสริม อ านวยการ ให้โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ตามเป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

16. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25๕๑ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง ศึกษาสภาพปัญหา  บริบททางสังคม และความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

17.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่าย ให้มี 
ความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

18. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑ และน าไปใช้ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

19. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศูนย์เครือข่าย อย่าง  
สม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

20. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอในศูนย์เครือข่ายนเพื่อให้เกิดการ  
พัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

21. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  
22. สรุปรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ผลการนิเทศ และเผยแพร่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภา  
 
 
 



fow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย 

ประชุม /สัมมนาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในศูนย์เครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ 

 ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

จัดท าแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อบรมเชิงปฏิบัติการครูเร่งรัดคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าครูในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 และการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู ้

 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผลการนิเทศ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

มีคุณภาพ 

ไม่มีคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนา วิจัย 



แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบรายงานผลการนิเทศ 

เอกสารอ้างอิง 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑  
2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. คู่มือการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 





แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ)งานเร่งรัดคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศูนย์เครือข่ายที่ ๒ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายในการนิเทศติดตามระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาข้ึนตามเป้าหมาย  
 2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 25๕๑ ตัวช้ีวัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งศึกษาสภาพ
ปัญหา บริบททางสังคม ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตลอดปีการศึกษา มีสารสนเทศท่ีครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 

กลุ่มนิเทศฯ/ศึกษานิเทศก์
ประจ าศูนย์เครือข่าย 

3  
 

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และน าไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ตลอดปีการศึกษา - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่าย 
- ปฏิทินการนิเทศภายในของศูนย์เครือข่าย  
- ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์เครือข่าย 

กลุ่มนิเทศฯ/ศึกษานิเทศก์
ประจ าศูนย์เครือข่าย 

4 
 

5 

 
 
 
 

4.ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือ
กันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. นิเทศ ก ากับติดตาม ให้ค าแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

เดือนมิถุนายน 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

- มีรายงานผลการนิเทศเป็นระยะ 
- รูปถ่ายการนิเทศภายในของศูนย์เครือข่าย 

กลุ่มนิเทศฯ/ศึกษานิเทศก์
ประจ าศูนย์เครือข่าย 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

เดือนกันยายน 
และ เดือน มีนาคม 

- มีแผนการนิเทศ 
- มีแบบการนิเทศ 
 

กลุ่มนิเทศฯ/ศึกษานิเทศก์
ประจ าศูนย์เครือข่าย 

7  
 

7.สรุป รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ผลการนิเทศ และเผยแพร่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

เดือนมีนาคม -  มีรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
-  มีรายงานผลการนิเทศ 
-  การจัดกลุ่มข้อมูลผลสัมฤทธิ ์
-  สรุปผลการเขียนการอ่าน 

กลุ่มนิเทศฯ/ศึกษานิเทศก์
ประจ าศูนย์เครือข่าย 

เอกสารอ้างอิง  
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑  
4. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
5. คู่มือการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

ค าอธิบายผังข้ันตอน                จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตัดสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน

จัดท าแนวทางการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการครูเร่งรัดคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าครู ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู ้

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผลการนิเทศ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย 

ประชุม /สัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในศูนย์เครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ 

 ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ปรับปรุง 



ชื่องาน (กระบวนการ) 
การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

1. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย นอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
2. ขอบเขตของงาน 
 เป็นคู่มือที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอยหมาย 2 ด้าน คือ 
 1) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย นอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ค าจ ากัดความ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน  หมายถึง การท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 หน่วยงานภายใน  หมายถึง ส่วนราชการต่างๆ ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2คือ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการงานและสินทรัพย์ 
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
 หน่วยงานภายนอก  หมายถึง หน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากส่วนราชการใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) รับเรื่อง วิเคราะห์ จ าแนกประเภทของงานจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก  
2) ลงทะเบียนคุม 
3) เสนอแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
4) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาท อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในหรือภายนอก ส านักงานเขต 
    พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกัน ภายในหรือภายนอกส านักงานเขต 
    พ้ืนที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 
6) ติดตาม ประเมินผล สรุปผล 
7) รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง วิเคราะห์ จ าแนกประเภทของงานจากหน่วยงาน 
ภายในหรือภายนอกของส านักงานเขตพท้นที่การศึกษา 

ลงทะเบียนคุม 
 

เห็นชอบ 

ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาท อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน ภายในหรือภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

เสนอแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 

 

ไม่เห็นชอบ (ยุติ) 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกัน ภายในหรือภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ติดตาม ประเมินผล สรุปผล 
 



 
 
 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 1) หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล จากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 

2) ค าสั่งการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคลจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 
3) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ)การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
             2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย นอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดงาน เวลาด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1-2  
 
 
 

1. รับเรื่อง วิเคราะห์ จ าแนกประเภทของงานจาก
หน่วยงานภายในหรือภายนอก  
2. ลงทะเบียนคุม 

ทุกครั้งที่มีการระสานงาน มีข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 
 
 
 
 

3.เสนอแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาตัดสินใจ 
 

ทุกครั้งที่มีการระสานงาน ได้เนินการได้รวดเร็ว ทันเวลา กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 
 

4.ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาท อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานภายในหรือภายนอก ส านักงานเขต พื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
5.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ภายในหรือภายนอกส านักงานเขต พื้นที่
การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทุกครั้งที่มีการระสานงาน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
วิเคราะห์งาน ภารกิจได้ถูกต้องเหมาะสม 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 

 

 
 
 

6. ติดตาม ประเมินผล สรุปผล 
 

ทุกครั้งที่มีการระสานงาน มีการายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ปัจจุบัน 

กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรุป รายงาน และเผยแพร ่ ทุกครั้งที่มีการระสานงาน มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง: พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ค าอธิบายผังข้ันตอน                จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตัดสินใจ                   การเคลื่อนไหวของ

รับเรื่อง วิเคราะห์ จ าแนกประเภทของงานจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 
 

 ลงทะเบียนคุม 
 

เสนอแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาตัดสินใจ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ ยุติ 

ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาท อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในหรือภายนอก ส านักงาน
เขต พื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกัน ภายในหรือภายนอกส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ติดตาม ประเมินผล สรุปผล 

รายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 



 


