
 การวางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน ตามค าสั่ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ท่ี ๕๒/๒๕๖๑ 
นางอรอนงค์  พรหมวิหาร  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เลขที่ 99 

 
ชื่องาน (กระบวนการ) 
 งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้  
ตลอดจนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถด าเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน               
เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ค าจ ากัดความ 
 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)  หมายถึง  หมายถึง การจัดท าหลักสูตร  
การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
คู่มือการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา   
รวมทั้ง ศึกษาสภาพปัญหา  บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความ 
เข้าใจ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑ ด้วยกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม และน าไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

4. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและชุมชนอย่าง 
สม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพ 

6. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. สรุปรายงาน และเผยแพร่การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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Flow Chart  การปฏบิัตงิาน 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร แนวทางที่เกี่ยวข้อง/เข้ารับการอบรมพัฒนา 
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จัดท าโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ ใหค้ าแนะน า ผู้บริหารโรงเรียนและครูภาษาต่างประเทศ  

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
 และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มีคณุภาพ 

ไม่มีคณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วจิยั 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบประเมินการพัฒนาหลักสูตร 
2. แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 

เอกสารอ้างอิง 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑  

2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตางประเทศ 
3. คู่มือการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ)งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการนิเทศ ตดิตาม การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ใหม้ีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุ ได้ตามเป้าหมาย 
                 2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

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

 
 
 
 

1.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 25๕๑ ตัวช้ีวัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
2.ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนในพื้นท่ี รวมท้ัง ศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม ความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ตลอดปีการศึกษา มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 
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3.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
และน าไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

เดือนพฤษภาคม มีตัวอย่างการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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4.ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือ
กันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
5. นิเทศ ก ากับติดตาม ให้ค าแนะน าผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ให้มีคุณภาพ 

เดือนมิถุนายน 
 

เดือนสิงหาคม – 
 เดือนกันยายน 

- มีรายงานการจัดการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- สถานศึกษามีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

เดือนกันยายน 
และ เดือน มีนาคม 

- มีแผนการนิเทศ 
- มีแบบการนิเทศ 
- มีสรุปรายงานการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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7.สรุป รายงาน และเผยแพร่การพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เดือนมีนาคม มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑  
2. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
3. คู่มือการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 

ค าอธบิายผงัขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 

จัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

 

จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหค้ าแนะน า ผู้บริหารโรงเรียนและครูภาษาตา่งประเทศ เพือ่สร้าง
ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  
และการออกแบบการจัดการเรียนรู ้

 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีเก่ียวข้อง/เข้ารับการอบรมพัฒนา 
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ปรับปรุง 
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ชื่องาน (กระบวนการ) 
 งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการ
บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการ
ประกันุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน 
เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ค าจ ากัดความ 

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หน่วยงาน               
ต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  
    
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

เกี่ยวกับพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาในพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
           5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. สรุปรายงานการด าเนินงานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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Flow Chart  การปฏบิัตงิาน 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้ปฏิบัติ 
 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเมินระบบประกนัคุณภาพ 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

มีคณุภาพ 

ไม่มคีณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วจิยั 

 ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. แบบรายงานผลการนิเทศ 

เอกสารอ้างอิง 
1. แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2. หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์  1 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานสึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานสึกษา 
 

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

 
 
 
 

1.ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามีเคร่ืองมือวัดผลที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 

4.ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษาด าเนินการประเมินระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษาด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรปุ รายงานผลการด าเนินงาน เดือนมีนาคม มีข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1.  แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพกาศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ค าอธบิายผงัขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 
 

สรุปรายงานผลการด าเนนิการ 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
ภายใน 

สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้ปฏิบัติ 

 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการประกันคุณภาพด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

           ประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

ปรับปรุง 



9 

 

ชื่องาน (กระบวนการ) 
 งานส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน 
2. เพื่อให้ครูสามารถท าวิจัยในช้ันเรียนได้ 

ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ค าจ ากัดความ 
 การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom  Research)  หมายถึง  การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามสภาพท่ีเป็นจริงของครู  และผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
วิจัย  เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบการตัดสินใจในการแก้ไข  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  พัฒนา  และเพิ่มความรู้
ในงานของครูเองให้มากยิ่งขึ้น  ท้ังในด้านท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร  การบริการและการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการท าวิจัยในช้ันเรียน 
2. เสนอโครงการต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3. จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  
4. พัฒนาครูด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
6. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนองานวิจัยในช้ันเรียน 
7. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียน 
8. สรุปรายงาน และเผยแพร่การวิจัยในช้ันเรียน 
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Flow Chart  การปฏบิัตงิาน 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบประเมินคุณภาพการวิจัยในช้ันเรียน 
เอกสารอ้างอิง 

1. หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน  

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการท าวิจัยในช้ันเรียน 

เสนอโครงการต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

พัฒนาครูด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนองานวิจัยในช้ันเรียน 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ผลการวิจัย 

มีคณุภาพ 

ไม่มีคณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วจิยั 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
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แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ) งานส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. เพ่ือให้ครูสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 

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

 
 
 
 

1.วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการท าวิจัยในชัน้
เรียน 
2.เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

เดือนพฤษภาคม มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3.จัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูดา้นการท าวิจัยในช้ันเรียน เดือนมิถุนายน มีหลักสูตรการพัฒนาครู กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 

4.พัฒนาครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
5. นิเทศ ก ากับติดตาม ให้ค าแนะน าดา้นการท าวิจัยในช้ันเรียน 

เดือนสิงหาคม – 
 เดือนกันยายน 

- มีรายงานผลการพัฒนาครู 
- มีรายงานผลการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานวิจัย เดือนกันยายน 
 

- มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรุป รายงาน และเผยแพร่งานวิจัย เดือนมีนาคม มีรายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1. หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน  
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ค าอธบิายผงัขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 

จัดท าหลักสูตรการพัฒนา 

 

ด าเนินการพัฒนาครูดา้นการวิจัยในช้ันเรียน 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และวัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพงานวิจัย 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่งานวิจัย 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 

เสนอโครงการต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ปรับปรุง 
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ชื่องาน (กระบวนการ) 
 งานนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายท่ี 3 อ าเภอทุ่งสง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อนิเทศติดตามการจัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 
การศึกษาท่ี 3 อ าเภอทุ่งสง 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 3 อ าเภอทุ่งสง 
ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางในนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายท่ี 3 อ าเภอทุ่งสง 
ค าจ ากัดความ 
 การนิเทศ (Supervision)  หมายถึง กระบวนการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือครูให้ประสบผลส าเร็จ ใน
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  การเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายปรับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ เป็นกระบวนการท่ี
ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเท 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะหผ์ลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
2. วางแผนการนิเทศ  
3. จัดท าเครื่องมือนิเทศ  
4. ปฏิบัติการนิเทศ 
5. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
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Flow Chart  การปฏบิัตงิาน 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบบันทึกการนิเทศ 
เอกสารอ้างอิง 

1. ผลการสอบ O-NET 

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 

วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET 

วางแผนการนิเทศ 

สร้างเครื่องมือนิเทศ 

ปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ตรวจสอบ/ประเมินผลการนิเทศ 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
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แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ) งานนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 3 อ าเภอทุ่งสง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือนิเทศติดตามการจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 3 อ าเภอทุ่งสง 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 3 อ าเภอทุ่งสง 
 

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

 
 
 
 

1.วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพ่ือ
ทราบจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา 
2.วางแผนการนิเทศ และจัดท าปฏิทินการนิเทศ 

เดือนพฤษภาคม มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3.สร้างเครื่องมือการนิเทศ เดือนพฤศจิกายน มีเคร่ืองมือการนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
 

 
 
 
 

4. ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนภายในศนูย์เครือข่าย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

เดือนพฤศจิกายน – 
 เดือนมกราคม 

- มีแบบบันทึกผลการนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ 

๕ 
 
 

 

 
 
 
 

5.ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 
 

- มีผลการนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ 

6  
 

6.สรุป และรายงานผลการนิเทศ เดือนกุมภาพันธ์ มีรายงานผลการนิเทศ กลุม่นิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1. ผลการสอบ O-NET 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ค าอธบิายผงัขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการท างาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 

สร้างเครื่องมือนิเทศ 

 

ปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 

ตรวจสอบ/ประเมินผลการนิเทศ 

 

สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
 

วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET 

วางแผนการนิเทศ 

 


