




 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

ก 

คำนำ 

               คู$มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ของนางสาวป9ยะภรณ= สาริบูรณ=  ตำแหน$ง ศึกษานิเทศก= กลุ$มนิเทศ

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  

เล$มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปQนแนวทางในการดำเนินงานของศึกษานิเทศก=ซึ่งปฏิบัติงานในกลุ$มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานกลุ$มสาระการเรียนรูVคณิตศาสตร= ตามภารกิจงานที่ไดVรับหมาย 

หวังเปQนอย$างยิ่งว$า คู$มือการปฏิบัติงานเล$มนี้จะมีประโยชน=ปฏิบัติงานและเปQนแนวทางในการ

ดำเนินงานสำหรับผูVปฏิบัติงานต$อไป 

 

 

 

  ป#ยะภรณ) สาริบูรณ) 

ศึกษานิเทศก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

ข 

สารบัญ 

  หน,า 
คำนำ  ก 

สารบัญ  ข 

ตอนที ่๑ บทบาทหนVาที่ของศึกษานิเทศก= ๑ 

ตอนที่ ๒ กระบวนงานกลุ$มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูV ๘ 

ตอนที่ ๓ ภารกิจงานที่ไดVรับมอบหมาย ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๑ 

บทบาทหน,าที่ของศึกษานิเทศก5 

 

มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก5 

หมวด ๑ 

มาตรฐานความรู,และประสบการณ5วิชาชีพของศึกษานิเทศก5 

ข"อ ๑ ผู"ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก9ต"องมีมาตรฐานความรู"ดังตAอไปนี ้

  (ก) มีคุณวุฒิไมAต่ำกวAาปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเทAาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

โดย มีความรู"ดังตAอไปนี ้

(๑) การนิเทศการศึกษา 

(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 

(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา 

(๕) การบริหารการจัดการศึกษา 

(๖) การวิจัยทางการศึกษา 

(๗) กลวิธีการถAายทอดความรู"แนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 

(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก9 

(ข) ผAานการฝbกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

ข"อ ๒ ผู"ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก9ต"องมีมาตรฐานประสบการณ9วิชาชีพดังตAอไปนี ้

 (๑) มีประสบการณ9ด"านปฏิบัติการสอนมาแล"วไมAน"อยกวAาสิบปdหรือมีประสบการณ9

ด"าน ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ9ในตำแหนAงผู"บรหิารสถานศึกษาหรือผู"บริหารการศึกษา

รวมกันมาแล"ว ไมAน"อยกวAาสิบปd 

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรA 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๒ 

หมวด ๒ 

สาระความรู,และสมรรถนะของผู,ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก5ตามมาตรฐานความรู, 

ข"อ ๓ การนิเทศการศึกษาประกอบด"วยสาระความรู"แสมรรถนะดังตAอไปนี้  

(ก) สาระความรู" 

(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ 

(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ 

(๓) กลยุทธ9การนิเทศการศึกษา 

(๓.๑) การวิเคราะห9พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา 

(๓.๒) การสร"างทักษะในการนิเทศ 

(๓.๓) การใช"กลยุทธ9ในการนิเทศ 

(๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกต9ใช"ในการนิเทศ 

(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔) การ

นิเทศภายใน 

 (ข) สมรรถนะ 

(๑) สามารถวิเคราะห9วิจัยสAงเสริมให"ข"อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา  

(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู"การสอนและ

การบริหารจัดการศึกษา 

(๓)  สามารถประสาน สนับสนุนและเผยแพรAผลงานด"านการนิเทศการศึกษาแกA

หนAวยงานที่เกี่ยวข"อง 

(๔) สามารถใช"เทคนิคการนิเทศได"อยAางหลากหลายด"วยความเปgนกัลยาณมิตร 

ข"อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบด"วยสาระความรู"และสมรรถนะดังตAอไปนี้  

(ก) สาระความรู" 

(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน 

(๒) บริบททางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลตAอการศึกษา 

(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตAางๆ 

(๔) การวิเคราะห9และกำาหนดนโยบายการศึกษา 

(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๓ 

 

(ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถให"คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห9ข"อมูลและรายงานผลเพื่อ

การ จัดทำ นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด"านการศึกษา 

(๒) สามารถให"คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงาน 

และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

(๓) สามารถให"คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพารศึกษาที่มุAงให" 

เกิดผลดีคุ"มคAาตAอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล"อมอยAางยั่งยืน 

ข"อ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนประกอบด"วยสาระความรู"และสมรรถนะดังตAอไปนี้  

(ก) สาระความรู" 

(๑) ความรู"เกี่ยวกับหลักสูตร 

(๒) การสร"างหลักสูตรสถานศึกษา 

(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร 

(๔) การจัดการเรียนรู" 

(๕) จิตวิทาการศึกษา 

(๖) การวัดและการประเมินผล 

(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ 

(ข) สมรรถนะ 

 (๑) สามารถให"คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา 

 (๒) สามารถสาธิตแนะนำครูให"จ ัดกิกรรมที่สAงเสริมการเรียนรู"ได"เต็มศักยภาพของผู"เรียน 

 (๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช" 

 ข,อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด"วยสาระความรู"และสมรรถนะดังตAอไปนี้  

(ก) สาระความรู" 

(๑) การบริหารคุณภาพ 

(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา 

(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา. 

 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๔ 

             (ข) สมรรถนะ 

(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห9วิจัยการจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

(๒) สามารถนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

(๓) สามารถให"คำปรึกษาข"อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผลการ 

ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอยAางตAอเนื่องและพร"อมรับการประเมินภายนอก 

ข"อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบด"วยสาระความรู"และสมรรถนะ ดังตAอไปนี้ (ก) 

สาระความรู" 

(๑) หลักและระบบขอบขAายการจัดการศึกษา 

(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช"โรงเรียนเปgนฐาน 

(๓) การปฏิรูปการศึกษา 

(๔) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข"องกับการจัดการศึกษา 

               (ข) สมรรถนะ 

(๑) สามารถให"คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให"บรรลุวัตถุประสงค9ตามเจตนารมณ9

ของการศึกษา 

(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูAองค9กรแหAงการเรียนรู" 

(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช"โรงเรียนเปgนฐาน 

ข"อ๘ การวิจัยทางการศึกษาประกอบด"วยสาระความรู"และสมรรถนะดังตAอไปนี ้

(ก) สาระความรู" 

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย 

(๒) กระบวนการวิจัย 

(๓) การนำผลการวิจัยไปใช" 

(ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถให"คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนกระบวนการวิจัยไปใช"ในการแก"ปjญหา  

และพัฒนาการเรียนการสอน 

  (๒) สามารถให"คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช"ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

  (๓) สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร"างองค9ความรู"ๆด"านการเรียนรู"และการจัดใหมA

การศึกษา 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๕ 

ข"อ ๙ กลวิธีการถAายทอดความรู"แนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการประกอบด"วยสาระ ความรู"

และสมรรถนะดังตAอไปนี ้

(ก) สาระความรู" 

(๑) กลวิธีการน าเสนอความรู"แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู" 

(๒) การเขียนรายงานบทความ ผลงาน ผลการศึกษาค"นคว"าและอื่น ๆ 

(๓) การวิเคราะห9วิจารณ9ผลงานวิชาการอยAางสร"างสรรค9  

(ข) สมรรถนะ 

(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทตAาง ๆ 

(๒) สามารถแนะนำและให"คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกAครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(๓) สามารถนำเสนอความรู"แนวคิดทฤษฎีด"วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมตAอการเรียนรู" 

ข"อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด"วย สาระความรู"และสมรรถนะ 

ดังตAอไปนี ้

(ก) สาระความรู" 

(๑) หลักการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒) อินเทอร9เน็ต 

(๓) คอมพิวเตอร9ชAวยสอน 

(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ9 

(๕) สำนักงานอัตโนมัต ิ

(ข) สมรรถนะ 

(๑) สามารถใช"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได" 

อยAางเหมาะสม 

(๒) สามารถให"คำปรึกษาแนะนำการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัด การศึกษา

แกAสถานศึกษา 

ข"อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก9ประกอบด"วย สาระความรู"และสมรรถนะ 

ดังตAอไปนี ้

(ก) สาระความรู" 

(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก9 

(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก9 

(๓) การบริหารกิจการบ"านเมืองที่ด ี



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๖ 

(ข) สมรรถนะ 

(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก9 

(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเปgนแบบอยAางที่ด ี

 

หมวด ๓ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก5 

ข"อ๑๒ ผู"ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก9ต"องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตAอไปนี ้

(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให"เกิด

การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 

(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแกAผู"รับการ

นิเทศ 

(๓) มุAงมั่นพัฒนาผู"รับการนิเทศให"ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตAอการพัฒนา

ศักยภาพ 

(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให"สามารถปฏิบัติได"เกิดผลจริง 

(๕) พัฒนาและใช"นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปgน

เลิศ 

(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน"นผลถาวรทีเ่กิดแกAผู"รับการนิเทศ 

(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได"อยAางเปgนระบบ 

(๘) ปฏิบัติตนเปgนแบบอยAางที่ด ี

(๙) รAวมพัฒนางานกับผู"อื่นอยAางสร"างสรรค9 

(๑๐) แสวงหาและใช"ข"อมูลขAาวสารในการพัฒนา 

(๑๑) เปgนผู"นำและสร"างผู"นำทางวิชาการ 

(๑๒) สร"างโอกาสในการพัฒนางานได"ทุกสถานการณ9 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 

 

เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ9 

(ศาสตราจารย9เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ9) 

                                                ประธานกรรมการคุรุสภา 
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๗ 

กฎกระทรวง 

การประกอบวิชาชีพควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

----------------------------- 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งแหAงพระราชบัญญัติสภาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปgนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิ และ

เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา๒๙ ประกอบกับมาตรา๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหAง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให"กระท าได"โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหAงกฎหมายนตรีวAาการัฐม 

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว"ดังตAอไปนี้ 

ให"วิชาชีพศึกษานิเทศก9เปgนวิชาชีพควบคุม 

 

ให"ไว" ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 จาตุรนต9ฉายแสง 

                    รัฐมนตรีวAาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช"กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก9เปgนวิชาชีพที่ทำ

หน"าที่สนับสนุนการศึกษาให"บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การ

นิเทศการประสานงาน และให"คำแนะนำเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาใน หนAวยงานการศึกษาตAางๆ

ประกอบกับมาตรา๔๓ วรรคหนึ่งแหAงพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บัญญัติให"การกำหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให"เปgนไป ตามที ่

กำหนดในกฎกระทรวงดังนั้นเพื่อให"วิชาชีพศึกษานิเทศก9เปgนวิชาชีพควบคุมที่มี มาตรฐานการประกอบ

วิชาชีพจึงจำเปgนต"องออกกฎกระทรวงนี ้
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๘ 

ตอนที่ ๒ 

กระบวนงานกลุUมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู, 

 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   ประสาน สAงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

๒. วัตถุประสงค5 

 เพื่อให"การปฏิบัติงานของกลุAมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู"มี

ประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเปgนไปตามเปqาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค9กร  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได"จัดทำคูAมือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค9ดังนี ้

 ๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุAมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู" กลุAมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให"มีประสิทธิภาพและสามารถ

ดำเนินการบรรลุผลตามเปqาหมาย 

 ๒. เพื่อใช"เปgนแนวทางในการดำเนินการประสาน สAงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับกAอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

๓. ขอบเขตของงาน 

 เป gนแนวทางสำหร ับกล ุ A มน ิ เทศ ต ิดตาม และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษาใช"  

ในการปฏิบัติงาน เพื่อประสาน สAงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

๔. คำจำกัดความ 

     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง  หลักสูตรที่ใช"ใน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู"เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ำกวAาอุดมศึกษา โดยมุAงหวังให"ผู"เรียนมีความ

สมบูรณ9ทั้งด"านรAางกาย จิตใจ และสติปjญญา อีกทั้งมีความรู"และทักษะที่จำเปgนสำหรับการดำรงชีวิต และมี

คุณภาพได"มาตรฐานสากลเพื่อการแขAงขันในยุคปjจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด"วยสAวนที่เปgน

แกนกลางซึ่งกำหนดโดยหนAวยงานสAวนกลางและสAวนที่มีสาระสอดคล"องกับสภาพชุมชนและท"องถิ ่นซึ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดกรอบหลักสูตร รAวมกับสถานศึกษาและท"องถิ่น นอกจากนี้ยังมีสAวนที่เปgน

เนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแตAละแหAงสามารถกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได" เพื่อให"สอดคล"องเหมาะสมกับความ

สนใจ ความต"องการ และความถนัดของผู"เรียน 

     การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุAงอบรมเลี้ยงดูเด็ก

กAอนการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเตรียมเด็กให"มีความพร"อมทุกด"านในการที่จะเข"ารับการศึกษาตAอไป  การจัดการ
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๙ 

ศึกษาระดับกAอนประถมศึกษาอาจจัดเปgนสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย9เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล  ศูนย9เด็กกAอน

เกณฑ9ในวัดหรือมัสยิด หรือจัดเปgนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา 

              การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให"สำหรับบุคคลที่ม ี

ความต"องการพิเศษ ได"แกA เด็กปjญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพรAองด"านสติปjญญา เด็กที่มีปjญหาด"านการเรียนรู" 

เด็กพิการซ้ำซ"อน เด็กที่มีความบกพรAองทางรAางกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพรAองด"านสายตา เด็กที่มี

ความบกพรAองด"านการได"ยิน เด็กที่มีปjญหาด"านอารมณ9 และสังคม หรือเด็กที่มีปjญหาด"านพฤติกรรม ซึ่งเด็ก

กลุAมพิเศษเหลAานี้ ไมAสามารถได"รับประโยชน9อยAางเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกต ิ 

              ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจำเปgนตAอการจัดการศึกษาแกAเด็กกลุAมพิเศษดังกลAาว ซึ่งการจัด

การศึกษาพิเศษได"รวมถึงด"านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ9ใน

การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตAอความสามารถ และความต"องการของเด็กพิเศษเปgนรายบุคคล 

              กรอบหลักสูตรระดับท,องถิ่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทาง   ใน

การพัฒนาคุณภาพผู"เรียนในแตAละท"องถิ่น  ซึ่งจัดทำโดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนAวยงานที่รับผิดชอบใน

ระดับท"องถิ่น  มีองค9ประกอบสำคัญ ได"แกA เปqาหมายและจุดเน"นในการพัฒนาผู"เรียนในท"องถิ่น  สาระ การ

เรียนรู"ท"องถิ่น  และการประเมินคุณภาพผู"เรียนระดับท"องถิ่น  สถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้น ๆ จะใช"ข"อมูลใน

กรอบหลักสูตรระดับท"องถิ่นเปgนแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผู"เรียนให"มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู"  และเปgนสมาชิก ที่ดีของสังคม  มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม  มีความรู"ความ

เข"าใจเกี่ยวกับปjญหา  การแก"ปjญหาการดำรงชีวิต  และการประกอบอาชีพในชุมชน 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  ประสาน สAงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๑.๑ วิเคราะห9 สังเคราะห9ข"อมูลจากเอกสารและแหลAงข"อมูลตAาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู" ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู"แกนกลางทั้ง ๘ 

กลุAมสาระการเรียนรู"  

๑.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู" แนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู"เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู"เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปjญหา บริบททางสังคม และความ

ต"องการของท"องถิ่น ชุมชน แนวโน"มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๑.๓ ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท"องถิ่นด"วยกระบวนการทำงานแบบมีสAวนรAวม 

และเผยแพรAให"สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช"ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๔ สAงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู"บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให"มี

ความรู"  ความเข "าใจในการพ ัฒนาและใช "หล ักส ูตรสถานศ ึกษาตามหล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๐ 

๑.๕ สAงเสริม สนับสนุนให"สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให"สอดคล"องกับหลักสูตร

แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท"องถิ่น และความต"องการ จุดเน"นของสถานศึกษาด"วยกระบวนการทำงาน

แบบมีสAวนรAวม 

๑.๖ สAงเสริมและประสานความรAวมมือระหวAางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และ

ชมุชนอยAางสม่ำเสมอเพื่อรAวมมือชAวยเหลือกันในการพัฒนาและใช"หลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๗ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให"คำแนะนำ ชAวยเหลือผู"บริหารสถานศึกษาและครูผู"สอนเพื่อให"

เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให"มีคุณภาพ 

๑.๘ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 

๑.๙ สรุปรายงาน และเผยแพรAผลการใช"/การพัฒนาหลักสูตร 

๒. ประสาน สAงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๒.๑ วิเคราะห9 สังเคราะห9ข"อมูลจากเอกสารและแหลAงข"อมูลตAาง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ คูAมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษา

ศึกษาสภาพปjญหา บริบททางสังคม และความต"องการของท"องถิ่น ชุมชน แนวโน"มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒.๒ สAงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู"บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให"มี

ความรู" ความเข"าใจในการพัฒนาและใช"หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๔๖  

๒.๓ สAงเสริม สนับสนุนให"สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให"สอดคล"องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ด"วยกระบวนการทำงานแบบมีสAวนรAวม และนำไปใช"จัด

ประสบการณ9และกิจกรรมการเรียนรู"เพื่อพัฒนาผู"เรียนทุกด"านอยAางสมดุล 

๒.๔  สAงเสริมและประสานความรAวมมือระหวAางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

และชุมชนอยAางสม่ำเสมอเพือ่รAวมมือชAวยเหลือกันในการพัฒนา  และใช"หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

๒.๕  ประสานความรAวมมือกับหนAวยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เชAน องค9กรปกครอง  

สAวนท"องถิ่น กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแหAงชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปgนต"น 

๒.๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให"คำแนะนำ ชAวยเหลือผู"บริหารสถานศึกษาและครูผู"สอนเพื่อให"

เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให"มีคุณภาพ 

๒.๗ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 

๒.๘ สรุปรายงาน และเผยแพรAผลการใช"/การพัฒนาหลักสูตร 

           ๓. ประสาน สAงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๑ 

๓.๑  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห9 และสังเคราะห9ข"อมูลจากเอกสารและแหลAงข"อมูลตAาง ๆ อาทิ 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวข"องกับการศึกษา

พิเศษ  

๓.๒  ประสานงาน สAงเสริมและสนับสนุนให"สถานศึกษามีความพร"อมในการจัดการศึกษา 

สำหรับผู"เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต"องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  

๓.๓  สAงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู"บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให"

มีความรู" ความเข"าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให"สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับ

ผู"เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต"องการพิเศษ  

๓.๔  สAงเสริมและประสานความรAวมมือระหวAางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

และชุมชนอยAางสม่ำเสมอ เพื่อรAวมมือชAวยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู"เรียนตามประเภท

เด็กที่มีความต"องการพิเศษ 

๓.๕  ประสานความรAวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนAวยงานอื่นที่เกี่ยวข"องกับ

การศึกษาพิเศษ เชAน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย9การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย9การศึกษา

พิเศษระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๓.๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให"ความชAวยเหลือแนะนำผู"บริหารสถานศึกษาและครูผู"สอนเพื่อให"

สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู"เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผู"เรียน

เต็มศักยภาพตามความต"องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต"องการพิเศษให"มีคุณภาพ 

๓.๗ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 

๓.๘ สรุปรายงาน และเผยแพรAผลการใช"/การพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๒ 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไม+มีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห; สังเคราะห; ข>อมูลจากเอกสารและแหล+งข>อมูลต+าง ๆ 

จัดทำหลักสูตร เผยแพร+ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท>องถิ่นท>องถิ่น 

ส+งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให>สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส+งเสริมและประสานความร+วมมือระหว+างเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน 

และหน+วยงานที่เกี่ยวข>อง ในการใช>หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

หลักสตูร 

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให>ความช+วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาในการใช>หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร+ประชาสัมพนัธ; 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๓ 

๗.  แบบฟอร5มที่ใช, 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดตามความเหมาะสม 

๘. เอกสารอ,างอิง  

๑.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓. แนวทางการจัดการเรียนรู" ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๕. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๖. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค9  ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๗. แนวทางการตรวจสอบองค9ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  ๘. แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท"องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

๙. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

๑๐. คูAมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

๑๑. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

๑๒. พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๔ 

ตอนที่ ๓  ภารกิจงานที่ได,รับมอบหมาย 

 

             นางสาวปyยะภรณ5 สาริบูรณ5  ตำแหนAงศึกษานิเทศก9ชำนาญการพิเศษ มีหน"าที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑) ปฏิบัติหน"าที่ในกลุAมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู" 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุAมงานให"เปgนไปตามระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของทางราชการ 

                     ๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จำนวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Best Practice UBON 1: 2023 Model นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

                    ๔) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุAมสาระการเรียนรู"

คณิตศาสตร9  โดยมีหน"าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

 ๔.๑) นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให"ได"มาตรฐานของหลักสูตร 

 ๔.๒) ศึกษา วิเคราะห9 วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเครือขAาย

สถานศึกษาที่ ๑๘ (มAวงสามสิบ ๓)  

๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี ้

 ๖.๑) โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา/วิจัยหลักสูตร/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  ๖.๒) โครงการสAงเสริมผู"เรียนให"มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๖.๓) โครงการพัฒนายุวทูตความดีสูAวิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๖.๔) โครงการการจัดการเรียนรู"โดยใช"โครงงานเปgนฐาน (Project-Based Learning : PBL) 

 ๖.๕) โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร9 คณิตศาสตร9และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

 ๖.๖) โครงการสAงเสริมและพัฒนานักเรียนผู"มีความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  

๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




