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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 



คำนำ 
 

                    คู ่มือการปฏิบัติงานฉบับนี ้ มีรายละเอียดของกระบวนงาน และการปฏิบัติงานส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ โดยมี
บทบาท ภารกิจ  ที่สำคัญ คือ ปฏิบัติหน้าท่ีกลุ ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ที ่ร ับผิดชอบ                     
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จึงได้
จัดทำเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงานฉบับน้ีขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ดำเนินการจัดทำคู ่ มือ                           
การปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไว้ ณ โอกาสน้ี 

 
ลภัสรดา  คำมา 

กลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เร่ือง      หน้า                     
คำนำ  
สารบัญ  

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย        1 

           งานท่ีรับผิดชอบ 
           คู่มือแนวปฏิบัติการดำเนินงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓  

      ๒ 
      ๔ 

หนังสืออ้างอิง  
คณะทำงาน   

 
 
 
 



๑ 

๑.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ขั =นตอนและแนวการปฏบัิต ิ

๑) ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ?น พื ?นฐาน

รวมทั ?งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจดัการศกึษาปฐมวยั  

๒) ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเศษ ทั ?ง ในและ

ตา่งประเทศ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบทีSเหมาะสมกบัศกัยภาพของสถานศกึษา ดงันี ? 

๓.๑ พฒันาครูผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจดัการศกึษาปฐมวยั และดําเนินการวิจยั

ในขั ?นเรียน เพืSอพฒันา หลกัสตูรได้ 

๓.๒ การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ชมุซน คณะกรรมการสถานศกึษาและหน่วยงานทีS เกีSยวข้องใน

การจดัทําหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

๔) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั และให้ความช่วยเหลือสถานศกึษา

ในด้าน การพฒันาหลกัสตูร อยา่งตอ่เนืSอง 

๕) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอืSน ทีSจดัการศกึษาปฐมวยั เข่น องค์กรปกครองสว่นท้องถิSน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

๒. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

๒.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 
๓.งานท่ีรับผิดชอบ 
งานประจำ (Function based) 
3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
3.2 ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3.2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมท้ัง
ศึกษาสภาพปัญหาบริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

3.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและนำไปใช้จับ 

 



๓ 
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 
3.2.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ

ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
3.2.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินกรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
3.2.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้

เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
3.2.7  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
3.2.8  สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

3.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3.3.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเผยแพร่แก่ผู้เก่ียวข้อง 

3.3.2  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน 
       3.3.3  เป็นวิทยากรหรือให้คำปรึกษาเก่ียวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
      3.3.4  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่ๆเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย 

3.3.5  ผลิตเผยแพร่เอกสารทางวิชาการคู่มือแนวการสอนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย 

3.3.6 วางแผนปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัยร่วมกับสถานศึกษา 
3.3.7 เป็นวิทยากรหรือให้คำปรึกษาเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย 
3.3.8 วางแผนนิเทศกำหนดปฏิทินการนิเทศและดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
       3.3.9 งานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย 
       3.3.10 งานวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย 
          3.3.1๑ การผลิตและการจัดหาหรือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนด้านปฐมวัย 
3.4 งานพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย 
3.5 งานพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ 
3.6 ช่วยงานการศึกษาพิเศษ และงานพัฒนาโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
งานนโยบาย (Agenda) 
3.7 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย 

           3.8 งานพัฒนาโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
งานนิเทศเชิงพ้ืนท่ี (Area based) 
3.9 การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนดงขุย 

จำนวน 1๓ โรงเรียน ดังน้ี 
1. โรงเรียนบ้าน กม.28 2. โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 
3. โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 4. โรงเรียนบ้านหนองระมาน 
5. โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6. โรงเรียนบ้านเขาสัก 
7. โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 8. โรงเรียนบ้านกล้วย 



๔ 
9. โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 10. โรงเรียนบ้านวังรวก 
11. โรงเรียนบ้านดงขุย 12. โรงเรียนบ้านหนองกลอย 
13. โรงเรียนบ้านเขาคณฑา  

งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย (Another) 
3.10  ปฏิบัติงานแทนนายบวร  บำเรอวงษ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

          3.11 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คู่มือแนวปฏิบัติการดำเนินงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 
ของ นางสาวลภัสรดา คำมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                            
วัตถุประสงค์  
          1. คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อสรุปผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งจะทำให้เกิดความ
มั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน เด็กปฐมวัยมีความ
พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน และคงรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานจากการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

      2. คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการดำเนินงานสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  เพื่อให้พัฒนาการเด็กปฐมวัย เกิดความเหมาะสมเป็นไป
ตามวัย และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  

ขอบเขตของงาน 

   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จำนวน 131 แห่ง  

คำจำกัดความ 

  การประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก  หมายถึง  กระบวนการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะหรือความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ของเด็กเล็ก ในแต่ละช่วงวัยโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุป
ผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติของพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และจัดทำการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
          1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปใช้ในสถานศึกษา เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาและสร้างความเช่ือม่ันให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
          2. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังน้ี  
 
 



๕ 
               2.1 กำหนดให้สถานศึกษาบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  ตาม
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาและ 
ผู้เก่ียวข้อง ดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน  

               2.2 จัดทำคู่มือแบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3   ที่สอดคล้อง
กับ แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1    
               2.3 ดำเนินการแจ้งสถานศึกษา เรื่องสรุปรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 3  และให้รายงานผล กลับมายังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
               ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 3   ของสถานศึกษา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  
               2.5 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  ใน
แต่ละด้าน ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  
               2.6 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นประจำทุกปี  
               2.7 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  ตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการท่ีมีคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
      3. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ในการจัดทำสรุปรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
แผนภูมิแนวปฏิบัติการดำเนินงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 

 

 
 

 

• เป็นกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบคณุภาพการจดั

การศกึษาปฐมวยั 

• พฒันาและสร้างความเชืFอมัFนให้สงัคม ชมุชนและผู้ มี

สว่นเกีFยวข้อง 

 

สถานศกึษาจดัการศกึษาปฐมวัย 

• กําหนดให้สถานศกึษาบนัทกึผลการประเมิน

พฒันาการเดก็ปฐมวยั  

• จดัทําคูมื่อแบบสรุปผลการประเมิน

พฒันาการเดก็ปฐมวยั ดําเนินการแจ้ง

สถานศกึษา ให้รายงานผลการประเมิน

พฒันาการเดก็ปฐมวยัประเมินผลและ

ตรวจสอบคณุภาพการรายงานผลการ

ประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวยั 

• ตดิตามผลการดําเนินการเพืLอพฒันา

คณุภาพ 

• จดัทํารายงานสรุปผลการประเมิน

พฒันาการเดก็ปฐมวยั และสง่รายงานตอ่

ต้นสงักดั 

• พฒันาคณุภาพเดก็ปฐมวยั พร้อมทีLจะเข้า

รับการศกึษาในระดบัทีLสงูขึ Oน  

 

ดาํเนินการสรุปผลการประเมนิพฒันาการ
เดก็ปฐมวัย ระดบัชั ?นอนุบาลปีทีC ๓ 

• สถานศกึษาแตล่ะแหง่ให้ความร่วมมือในการพฒันา 

คณุภาพพฒันาการเดก็ปฐมวยั ระดบัชั NนอนบุาลปีทีF P  
สถานศกึษาให้ความร่วมมือในการพฒันา
คุณภาพพฒันาการเดก็ปฐมวัย ระดบัชั ?น

อนุบาลปีทีC ๓  



๗ 

๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๔๒ และท่ีแกไชเพ่ิมเติม 

๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๔๔๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๔๖๐)และท่ี แก้ไช

ปรับปรุงเพ่ิมเติม 
 

           ๓) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๔๖๐ 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


