คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวนุจริญ สมชัย
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ของนาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
การจั ดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เล่ มนี้จัด ทาขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการดเนินงานของศึกษานิเทศก์ซึ่งปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามภารกิจงานที่ได้รับหมาย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ปฏิบัติงานและเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป

นุจริญ สมชัย
ศึกษานิเทศก์

สารบัญ
ตอน
ที่
๑ บทบาทหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์………………………………………………………….
๒ กระบวนงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวน

หน้ า

การเรียนรู้…………………………………………………………………………………………

๘
๑๓

๓

ภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมาย……………………………………………………………

๑

ตอนที่ ๑
บทบำทหน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์
มำตรฐำนวิชำชีพของศึกษำนิเทศก์
หมวด ๑
มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพของศึกษำนิเทศก์
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานความรู้ดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รับรองโดย มีความรู้ดังต่อไปนี้
(๑) การนิเทศการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา
(๖) การวิจัยทางการศึกษา
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้แนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้
(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีหรือมี
ประสบการณ์ด้าน ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบปี
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่
หมวด ๒
สำระควำมรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ตำมมำตรฐำนควำมรู้
ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และ
สมรรถนะดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ

๒

(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา
(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ
(๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ
(๓.๔) การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๔) การนิเทศภายใน
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถวิเคราะห์วิจัยส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การ
สอนและการบริหารจัดการศึกษา
(๓) สามารถประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้แลสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน
(๒) บริบททางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ
(๔) การวิเคราะห์และกาหนดนโยบายการศึกษา
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลแลรายงาน
ผลเพื่อการ จัดทา นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
(๒) สามารถให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการวางแผน
ดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

๓
(๓) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุ่งให้ เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนประกอบด้วยสาระความรู้แลสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
(๒) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร
(๔) การจัดการเรียนรู้
(๕) จิตวิทยาการศึกษา
(๖) การวัดและการประเมินผล
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
(๒) สามารถสาธิตแนะนาครูให้จัดกิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนาหลักสูตรไปใช้
ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) การบริหารคุณภาพ
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา.
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดทามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
(๒) สามารถนิเทศ กากับติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
(๓) สามารถให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทารายงานผลการ

๔
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก
ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(๓) การปฏิรูปการศึกษา
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) ระเบียบวิธีวิจัย
(๒) กระบวนการวิจัย
(๓) การนาผลการวิจัยไปใช้
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการนกระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
(๒) สามารถให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
(๓) สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๆด้านการเรียนรู้และการจัดใหม่
การศึกษา
ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้แนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการประกอบด้วยสาระ
ความรู้และสมรรถนะดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) กลวิธีการน าเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
(๒) การเขียนรายงานบทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอื่นๆ
(๓) การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์

๕
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
(๒) สามารถแนะนาและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๓) สามารถนาเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้
ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย สาระความรู้และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) อินเทอร์เน็ต
(๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
(๕) สานักงานอัตโนมัติ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้
อย่างเหมาะสม
(๒) สามารถให้คาปรึกษาแนะนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา
ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย สาระความรู้และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) สาระความรู้
(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

๖
หมวด ๓
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับ
การนิเทศ
(๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
เป็นเลิศ
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
(๑๑) เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการ
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔
เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ์
(ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ์)
ประธานกรรมการคุรุสภา

๗
กฎกระทรวง
กำรประกอบวิชำชีพควบคุม
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสภา
ครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา๒๙ ประกอบกับมาตรา๓๙ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต์ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หมำยเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็น
วิชาชีพที่ทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียน การสอน การนิเทศการประสานงาน และให้คาแนะนาเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
หน่ว ยงานการศึกษาต่างๆประกอบกับมาตรา๔๓ วรรคหนึ่งแห่ งพระราชบัญญัติส ภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การกาหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไป ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงดังนั้นเพื่อให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมที่ มี มาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพจึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๘
ตอนที่ ๒
กระบวนงำนกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ประสาน ส่ งเสริม สนับสนุ นและพัฒนาหลักสูต รการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หลักสูต ร
การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
กระบวนการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ สามารถดาเนินการเป็ นไปตามเป้ าหมาย บรรลุผลตาม
ภารกิจขององค์กร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงได้จดั ทาคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ านขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้ม ี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้ าหมาย
๒. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ
๓. ขอบเขตของงาน
เป็ นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๔. คาจากัดความ
หลัก สู ต รการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน ( Basic Education Curriculum) หมายถึ ง
หลักสูตรทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนในระดับการศึกษาทีต่ ่ากว่าอุดมศึกษา
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทงั ้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทัง้ มีความรูแ้ ละ
ทัก ษะที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีว ิต และมีคุ ณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อ การแข่งขันในยุค
ปั จ จุ บ ัน หลัก สู ต รการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานประกอบด้ว ยส่ ว นที่เ ป็ น แกนกลางซึ่ง ก าหนดโดย
หน่ วยงานส่วนกลางและส่วนที่มสี าระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่งสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษากาหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษาและท้องถิน่ นอกจากนี้ยงั มีส่วนทีเ่ ป็ น

๙
เนื้ อ หาสาระที่ส ถานศึก ษาแต่ ล ะแห่ ง สามารถก าหนดเพิ่ม เติม ขึ้น เองได้ เพื่อ ให้ส อดคล้อ ง
เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผูเ้ รียน
การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาทีม่ ุ่งอบรม
เลี้ยงดูเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเตรียมเด็กให้มคี วามพร้อมทุกด้านในการที่จะเข้ารับ
การศึกษาต่อไป การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็ นสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์
เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหรือมัสยิด หรือจัดเป็ นชัน้ เด็กเล็ก
ในโรงเรียนประถมศึกษา
การศึกษาพิ เศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้สาหรับบุคคล
ทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กปั ญญาเลิศ เด็กทีม่ คี วามบกพร่องด้านสติปัญญา เด็ก
ทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียนรู้ เด็กพิการซ้าซ้อน เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็ก
ทีม่ คี วามบกพร่องด้านสายตา เด็กที่มคี วามบกพร่องด้านการได้ยนิ เด็กที่มปี ั ญหาด้านอารมณ์
และสัง คม หรือ เด็ก ที่ม ีปั ญ หาด้า นพฤติก รรม ซึ่ง เด็ก กลุ่ ม พิเ ศษเหล่ า นี้ ไม่ ส ามารถได้ร ับ
ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ
ดัง นัน้ การศึก ษาพิเ ศษจึง มีค วามจ าเป็ น ต่ อ การจัด การศึก ษาแก่ เ ด็ก กลุ่ ม พิเ ศษ
ดังกล่าว ซึ่งการจัดการศึกษาพิเ ศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธ ีการสอน เนื้อ หาวิชา
(หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทีส่ นองตอบต่อความสามารถ และ
ความต้องการของเด็กพิเศษเป็ นรายบุคคล
กรอบหลัก สู ต รระดับ ท้ อ งถิ่ น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบ
ทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในแต่ละท้องถิน่ ซึ่งจัดทาโดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในระดับท้องถิน่ มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ เป้ าหมายและจุดเน้นในการ
พัฒนาผูเ้ รียนในท้องถิน่ สาระ การเรียนรูท้ อ้ งถิน่ และการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับท้องถิน่
สถานศึกษาในเขตพื้นที่นัน้ ๆ จะใช้ข้อมูลในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็ นแนวทางในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็ น
สมาชิก ที่ดขี องสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ปั ญหา การแก้ปัญหาการดารงชีวติ และการประกอบอาชีพในชุมชน
๕. ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑.๑ วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ข้อ มูล จากเอกสารและแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ อาทิ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั และ
สาระการเรียนรูแ้ กนกลางทัง้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้

๑๐
๐
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผล
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทัง้
ศึก ษาสภาพปั ญ หา บริบ ททางสัง คม และความต้ อ งการของท้อ งถิ่น ชุ ม ชน แนวโน้ ม การ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต
๑.๓ ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ ด้วยกระบวนการทางานแบบ
มีส่วนร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
๑.๖ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
๑.๗ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะนา ช่ว ยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผสู้ อนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มคี ุณภาพ
๑.๘ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
๑.๙ สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
๒. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒.๑ วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ข้อ มูล จากเอกสารและแหล่ ง ข้อ มูล ต่ า ง ๆ อาทิ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ คู่มอื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทัง้ ศึกษาศึกษาสภาพปั ญหา บริบททางสังคม และความต้องการ
ของท้องถิน่ ชุมชน แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทาง
การศึก ษา ให้ม ีค วามรู้ ความเข้า ใจในการพัฒ นาและใช้ห ลัก สูต รสถานศึก ษาปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ด้วยกระบวนการทางาน
แบบมีส่วนร่วม และนาไปใช้จดั ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน
อย่างสมดุล

๑๑
๒.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกัน ในการพัฒนา และใช้หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
๒.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิน่ กรมการศาสนา สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น
๒.๖ นิเ ทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะนา ช่ว ยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผสู้ อนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มคี ุณภาพ
๒.๗ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
๒.๘ สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๓.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ต่ า ง ๆ อาทิ แผนพัฒ นาการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานและการศึก ษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัด
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาพิเศษ
๓.๒ ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด
การศึกษา สาหรับผูเ้ รียนตามประเภทเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
๓.๓ ส่ งเสริม สนับ สนุ น และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและ
วางแผนจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนตามประเภทเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
๓.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการดาเนินการจัดการศึกษา
สาหรับผูเ้ รียนตามประเภทเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
๓.๕ ประสานความร่ว มมือ และสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ ว ยงานอื่นที่
เกีย่ วข้องกับการศึกษาพิเศษ เช่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓.๖ นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็ก
ทีม่ คี วามต้องการพิเศษให้มคี ุณภาพ
๓.๗ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
๓.๘ สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร

๑๒
๖. Flow Chart การปฏิ บตั ิ งาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
จัดทาหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร
นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร
ไม่มีคุณภาพ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย

มีคุณภาพ
สรุปรายงานผล และเผยแพร่
ประชาสัมพนธ์
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา กาหนดตามความเหมาะสม
๘. เอกสารอ้างอิ ง
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

๑๓

พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
๕. แนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๖. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๗. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๘. แนวทางในการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๙. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๑๐. คู่มอื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๑๑. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๑๒. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาเพื่อคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตอนที่ ๓ ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย
นางสาวนุจริญ สมชัย ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและ
ปฏิบตั งิ าน ดังนี้
๑) ปฏิบตั ิหน้ าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบตั งิ าน ในกลุ่มงานให้เป็ นไปตามระเบียบ คาสัง่
และนโยบายของทางราชการ
๓) ปฏิบ ัติก ารนิ เ ทศ ติด ตามและประเมิน ผลการจัด การศึก ษา โรงเรีย นใน
ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษา เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรีย น ตามแผนการ
ขับเคลื่อ นการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 Model นโยบายสาคัญ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ
๔) รับผิดชอบ นิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร
๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

๑๔
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ (ม่วงสามสิบ ๒)
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
๗) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

