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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 
 
 
 



               

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๒ 

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน :งำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

 

ศึกษำหลักเกณฑ์และแนวกำรจัดท ำหลักสูตร 

กำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

 

 

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใหก้ับโรงเรียน 

 

 
ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำจัดท ำหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

ให้สอดคล้องกบัหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับบรบิทของโรงเรยีน 

 
 
 

                  นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบเกี่ยวกบัหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

 

                                                      ไม่มี 

                                                    หลักสูตรกำรศึกษำ                                       ปรบัปรุง 
                                                ปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

 

                                                 มี 

 

สรปุรำยงำนผลกำรนเิทศติดตำม และวำงแผน 
ในกำรพัฒนำหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

ของสถำนศึกษำ 
 



               

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๒ 

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน :งำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

 

ศึกษำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ 

โครงกำรตำมแนวของ สพฐ. 

 

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใหก้ับโรงเรียนและผู้รบัผิดสอบ 

 

 
ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำด ำเนินกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำร 

 
 
 

                  นิเทศ ติดตำม  ละประเมินกำรด ำเนินโครงกำร และกจิกรรม 

 

                                                      ไม่มี 

                                                    ๒๐ กิจกรรมและ                                       ปรับปรงุ 
                                                        ๑ โครงงำน 

 

                                                 มี 

 

สรปุรำยงำนผลกำร รร. ทีผ่่ำนกำรประเมิน  
เพื่อรบัตรำพระรำชทำน 

 

 

 



นางสาวรัชญา  โลหะกาลก ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
4. กลุ่มงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   2.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    2.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    2.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    2.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    2.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนส่ือความ 
   2.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   3.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   3.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 
 



  4.  ทดสอบทางการศึกษา 
   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
   4.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
   4.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   4.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   4.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   4.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   1.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท้ังในและต่างประเทศ 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    1.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    1.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   2.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   2.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้  
   2.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   2.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
   2.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวน 
การเรียนรู ้
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  ส่งเสริม  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.1  ศึกษา  ความต้องการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  



   1.2  ด าเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่ือต้นแบบของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   1.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   2.2  วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 
   2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาส่ือ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  การศึกษาปฐมวัย 

  1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) 
  2.  นิเทศ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา(ปฐมวัย)  กระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลการศึกษา  
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
  4.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  5.  กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  งานอื่น ๆ  
  1.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเสมารักษ์พัฒนา จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ 



   1. บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ   
   2. วัดใหม่สามัคคี  
   3. บ้านท่าตะโก  
   4. บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี  
   5. บ้านบุรีรัมย์  
   6. บ้านหนองช านาญ  
   7. บ้านศรีไกรลาศ  
   8. บ้านวังหิน 
   9. บ้านสะเดาซ้าย  
   10. บ้านศรีทอง  

   11. ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 
   12. บ้านมาบแก 
  2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


