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 การวางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน ตามคำส่ัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ท่ี ๕๒/๒๕๖๑ 
นางบำเพ็ญ หนูกลับ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เลขท่ี ๑09 

 
ช่ืองาน (กระบวนการ) 
 งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้  
ตลอดจนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คำจำกัดความ 
 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)  หมายถึง  หมายถึง การจัดทำหลักสูตร  
การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ คู่มือ
การจัดกิจกรรมการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง ศึกษา
สภาพปัญหา  บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความ 
เข้าใจ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑ ด้วยกระบวนการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม และนำไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

4. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและชุมชนอย่าง 
สม่ำเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ 

6. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7. สรุปรายงาน และเผยแพร่การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีเกี่ยวข้อง/เข้ารับการอบรมพัฒนา 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คำแนะนำ ผู้บริหารโรงเรียนและครูคณิตศาสตร์  
เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
 และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มีคณุภาพ 

ไม่มีคณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วิจยั 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. แบบประเมินการพัฒนาหลักสูตร 
2. แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 

เอกสารอ้างอิง 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑  

2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. คู่มือการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ)งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการนิเทศ ตดิตาม การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุ 
                    ได้ตามเป้าหมาย 
                 2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการดำเนินการ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

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

ตลอดปีการศึกษา มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 
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3.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
และนำไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

เดือนพฤษภาคม มีตัวอย่างการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 

4.ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือ
กันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
5. นิเทศ กำกับติดตาม ให้คำแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี
คุณภาพ 

เดือนมิถุนายน 
 

เดือนสิงหาคม – 
 เดือนกันยายน 

- มีรายงานการจัดการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- สถานศึกษามีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

เดือนกันยายน 
และ เดือน มีนาคม 

- มีแผนการนิเทศ 
- มีแบบการนิเทศ 
- มีสรุปรายงานการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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7.สรุป รายงาน และเผยแพร่การพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เดือนมีนาคม มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25๕๑  
2. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
3. คู่มือการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

คำอธิบายผังขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 

จัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

 

จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหค้ำแนะนำ ผู้บริหารโรงเรียนและครูคณติศาสตร ์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  
และการออกแบบการจัดการเรียนรู ้

 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 

ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีเก่ียวข้อง/เข้ารับการอบรมพัฒนา 
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

ปรับปรุง 
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ช่ืองาน (กระบวนการ) 
 งานพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุ
ได้ตามเป้าหมาย 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลในช้ันเรียน 

ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
คำจำกัดความ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน (Classroom Assessment)  หมายถึง  กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทาง  การ
เรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ  
    
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาในการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องตามตัวชี้วัด  
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
6. ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
7. สรุปรายงานการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 

สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้ปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องตามตัวชี้วัด  
สถานศึกษาในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

นิเทศ กำกับ ติดตาม เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

มีคณุภาพ 

ไม่มีคณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วิจยั 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล 
2. แบบรายงานผลการนิเทศ 

เอกสารอ้างอิง 
1. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

2. หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ) งานพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์  1 เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุไดต้ามเป้าหมาย 

2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนนิงาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
 

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการดำเนินการ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ในช้ันเรียน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผล 
บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 

กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามีเคร่ืองมือวัดผลที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 

4.ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องตามตัวช้ีวัด 
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษาดำเนินการวดัและประเมินผล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษาดำเนินการวัดและ
ประเมินผล 

กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรปุ รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม มีข้อมูลการวัดและประเมินผลและนำไปใช้
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1.  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
2. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

คำอธิบายผังขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 
 

สรุปรายงานผลการดำเนนิการ 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 

สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้ปฏิบัติ 

 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 

           ประเมินคุณภาพผู้เรียน 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

ปรับปรุง 
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ช่ืองาน (กระบวนการ) 
 งานส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในช้ันเรียน 
2. เพื่อให้ครูสามารถทำวิจัยในช้ันเรียนได้ 

ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางให้ครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
คำจำกัดความ 
 การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom  Research)  หมายถึง  การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามสภาพท่ีเป็นจริงของครู  และผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
วิจัย  เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาประกอบการตัดสินใจในการแก้ไข  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  พัฒนา  และเพิ่มความรู้
ในงานของครูเองให้มากยิ่งขึ้น  ท้ังในด้านท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร  การบริการและการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการทำวิจัยในช้ันเรียน 
2. เสนอโครงการต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน  
4. พัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ด้านการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
6. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำเสนองานวิจัยในช้ันเรียน 
7. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียน 
8. สรุปรายงาน และเผยแพร่การวิจัยในช้ันเรียน 
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Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการทำวิจัยในช้ันเรียน 

เสนอโครงการต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

พัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำเสนองานวิจัยในช้ันเรียน 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ผลการวิจัย 

มีคณุภาพ 

ไม่มีคณุภาพ ปรบัปรุงพฒันา วิจยั 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ด้านการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1. แบบประเมินคุณภาพการวิจัยในช้ันเรียน 

เอกสารอ้างอิง 
1. หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในช้ันเรียน  

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 



12 

 

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

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน 
2. เพ่ือให้ครูสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการดำเนินการ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการทำวิจัยในชัน้
เรียน 
2.เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติจากสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

เดือนพฤษภาคม มีสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3.จัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูดา้นการทำวิจัยในช้ันเรียน เดือนมิถุนายน มีหลักสูตรการพัฒนาครู กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 

4.พัฒนาครูด้านการทำวิจัยในช้ันเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
5. นิเทศ กำกับติดตาม ให้คำแนะนำดา้นการทำวิจัยในช้ันเรียน 

เดือนสิงหาคม – 
 เดือนกันยายน 

- มีรายงานผลการพัฒนาครู 
- มีรายงานผลการนิเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานวิจัย เดือนกันยายน 
 

- มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคณุภาพ กลุ่มนิเทศฯ 

7  
 

7.สรุป รายงาน และเผยแพร่งานวิจัย เดือนมีนาคม มีรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
1. หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน  
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

คำอธิบายผังขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 

จัดทำหลักสูตรการพัฒนา 

 

ดำเนินการพัฒนาครูดา้นการวิจัยในช้ันเรียน 

 

นิเทศ กำกับ ติดตาม และวัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพงานวิจัย 

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่งานวิจัย 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 

เสนอโครงการต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ปรับปรุง 
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ช่ืองาน (กระบวนการ) 
 งานนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายท่ี 8 อำเภอพิปูน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อนิเทศติดตามการจัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
การศึกษาท่ี 8 อำเภอพิปูน 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 8 อำเภอพิปูน 
ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางในนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายท่ี 8 อำเภอพิปูน 
คำจำกัดความ 
 การนิเทศ (Supervision)  หมายถึง กระบวนการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือครูให้ประสบผลสำเร็จ ใน
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  การเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายปรับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ เป็นกระบวนการท่ี
ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเท 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วิเคราะหผ์ลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
2. วางแผนการนิเทศ  
3. จัดทำเครื่องมือนิเทศ  
4. ปฏิบัติการนิเทศ 
5. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
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Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

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 8 อำเภอพิปูน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือนิเทศติดตามการจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 อำเภอพิปูน 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 อำเภอพิปูน 
 

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการดำเนินการ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพ่ือ
ทราบจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา 
2.วางแผนการนิเทศ และจัดทำปฏิทินการนิเทศ 

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 กลุ่มนิเทศฯ 

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

 

คำอธิบายผังขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 

สร้างเครื่องมือนิเทศ 

 

ปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 

ตรวจสอบ/ประเมินผลการนิเทศ 

 

สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
 

วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET 

วางแผนการนิเทศ 
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ช่ืองาน (กระบวนการ) 
 งานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามคู่มือการจัด
สอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สำหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจ และกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
บริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ของโรงเรียนทุกสังกัดภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
คำจำกัดความ 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เป็นการทดสอบความรู้ความคิดของ
นักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับชาติ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้ดำเนินการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โดยเป็นข้อสอบท่ีมีใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
    
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. สำรวจข้อมูลโรงเรียน จำนวนนักเรียนทุกโรงเรียน ท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 

 2. ร่วมประชุมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เพื่อรับทราบ
แนวนโยบายการบริหารการจัดสอบ 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกระดับช้ัน 
 4. จัดประชุมช้ีแจงการดำเนินงานแก่คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 5. รับแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 6. ดำเนินการจัดสอบตามคู่มือการสอบ   
 7. รวบรวมกระดาษคำตอบส่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 8. วิเคราะหผ์ลการสอบ และจัดทำสรุปรายงานผล 
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Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบรายงานผลการจัดสอบ 
2. แบบวิเคราะห์ผลการสอบ 

เอกสารอ้างอิง 

1. คู่มือการจัดสอบ 

สำรวจข้อมูลโรงเรียน จำนวนนักเรียนทุกโรงเรียน ท่ีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ร่วมประชุมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

จัดประชุมช้ีแจงการดำเนินงานแก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสถานศึกษาในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

รับแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
ดำเนินการจัดสอบตามคู่มือการสอบ   

วิเคราะห์ผลการสอบ 
 และการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกระดับช้ัน 

รวบรวมกระดาษคำตอบส่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
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แบบฟอร์มมาตรฐานงาน 
ชื่องาน(กระบวนการ) งานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สำหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจ และกำหนดแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการดำเนินการ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1-2  

 
 
 
 

1.สำรวจข้อมูลโรงเรียน จำนวนนักเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2. ร่วมประชุมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  เพ่ือรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดสอบ 

กรกฏาคม-สิงหาคม โรงเรียนทุกโรงส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ
การจัดสอบ 
ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศฯ 

3  
 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบทุก
ระดับชัน้ ท้ังระดับศูนย์สอบและสนามสอบ 

ธันวาคม มีคณะกรรมการสอบ กลุ่มนิเทศฯ 

4 
 
5 

 
 
 
 

4จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการจัด
สอบทุกระดับชั้น 
5. ดำเนินการจดัสอบตามคู่มือ 

มกราคม-กุมภาพันธ์ คณะกรรมการการสอบปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับคู่มือ 
ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตาม
คู่มือ 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 
 
 

 

 
 
 
 

6.วิเคราะห์ผลการสอบภาพรวมในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและรายโรง 

มีนาคม มีการวิเคราะห์ผลการสอบ กลุ่มนิเทศฯ 
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7.สรปุ รายงานผลการดำเนินงานการจัดสอบ เมษายน มีข้อมูลผลการสอบและนำไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง  
3.  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
4. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

คำอธิบายผังขั้นตอน                จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                    การตดัสินใจ                   การเคลื่อนไหวของงาน 

สรุปรายงานผลการสอบ 
 

สำรวจข้อมูลโรงเรียน จำนวนนกัเรียนทุกโรงเรียน 

ร่วมประชุมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกระดับชั้น 

 
จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

ดำเนินการจัดสอบตามคู่มือการสอบ   
 

วิเคราะห์ผลการสอบ 

 


