๑

๒
คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ของ นางจินตนา ดอกพุฒ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานของศึกษานิเทศก์ ซึ่งปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นิเทศ กากับ ติดตามกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ (เมือง ๗)
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป

จินตนา ดอกพุฒ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

๓

สำรบัญ
หน้า
ตอนที่ ๑ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์

๑

งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง

๑

งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

๑

ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒

ตอนที่ ๒ ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

๔

๔
ตอนที่ ๑
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์
๑. งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ศึกษานิ เทศก์ทุก คน ในส านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติห น้า ที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้
ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนิน การเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการพั ฒ นาระบบบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห าร
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิช าการ
และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และปฏิบั ติห น้ าที่อื่น ตามที่ได้รั บมอบหมาย โดยให้ มีความรู้ ความ เข้าใจในหลั กการนิเทศการศึกษา หลั กสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลื อครู
และผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนา
ผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมี
การพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๕
๓. ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. การนิ เทศการศึกษา ได้แก่ หลั กการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์
ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิค
การนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และกาหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา การพัฒ นาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้
คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนด นโยบายและการวางแผนดาเนินงานและการประเมิ น
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี
คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒ นาหลั กสู ตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลั กสู ตร การสร้างหลั กสู ตร สถานศึก ษา
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ
โดยสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนา
ครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
การจัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลกาประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัด ทา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ ระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดยสามารถ
ให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบีย บวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถให้
คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการนากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน ให้คาแนะนา
ปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนาเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีทเี่ หมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะนาและให้คาปรึกษา
การเขียนเอกสารทางวิช าการแก่คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา นาเสนอความรู้ แนวคิ ด ทฤษฎีด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้

๖
๘. การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ก่ หลั ก การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอิ น เทอร์ เ น็ ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สานักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การพั ฒ นาตนและการพั ฒ นางานได้ อ ย่ า งเหมาะสม ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
๙. คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ ศึก ษานิ เ ทศก์ ได้ แก่ คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ ศึก ษานิ เ ทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

๗
ตอนที่ ๒
ภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
นำงจินตนำ ดอกพุฒ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ได้รับมอบหมำยปฏิบัติงำน
ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้
ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้

๒.๑ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในและต่างประเทศ
๓. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยและดาเนินการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๔. นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
สถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
นักเรียนก่อนวัยเรียน มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และความทันสมัย

๘
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์
๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การจัดการศึกษาที่จัดใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
นั ก เรี ย นวั ย เรี ย นทุ ก คนที่ อ ยู่ ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยครู แ ละผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๓ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

๙
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
จัดทาหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย

มีคุณภาพ
สรุปรายงานผล และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ข้อมูล จากเอกสารและแหล่ งข้อมูล ต่า ง ๆ อาทิ หลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒ นาผู้ เรี ย น แนวทางการวั ดผลและประเมิน ผล แนวทางการวัดผลและประเมิน คุ ณลั กษณะอั น พึง ประสงค์
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นของผู้ เรี ย นในพื้น ที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสั งคม และความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.3 ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม และ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา

๑๑
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลัก สู ตรสถานศึกษาตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
1.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทางานแบบมี
ส่วนร่วม
1.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และชุมชน
อย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
1.7 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
1.9 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษาสภาพ
ปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม และนาไปใช้จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล
2.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
2.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมการศาสนา สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
2.6 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
2.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
แบบฟอร์มที่ใช้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดตามความเหมาะสม
เอกสำรอ้ำงอิง
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

๑๒
3. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
4. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
5. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
6. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
7. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
9. แนวทางในการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
10. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
11. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
๒. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และสร้าง
ความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสาคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตามแนวการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
4. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
5. ศึ ก ษาค้ น คว้ า เคราะห์ วิ จั ย แนวทางการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ และการวั ด และประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. รายงานผลการดาเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๓. รับผิดชอบนิเทศ ติดตำม พัฒนำกำรศึกษำ เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ ๗ (เมือง ๗) จานวน ๙ โรงเรียน
ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
๒. โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
๓. โรงเรียนบ้านหมากมี่
๔. โรงเรียนบ้านเค็ง
๕. โรงเรียนบ้านนาคา
๖. โรงเรียนบ้านผาแก้ว
๗. โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๘. โรงเรียนบ้านปากน้า
๙. โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดา

๑๓
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาในเครือข่าย
๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ สถานศึกษาในเครือข่าย
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบการพัฒนาการศึกษาแบบเครือข่ายร่วมมือ
๓.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
๓.๔ จัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ครูต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียน
ห้องเรียนสีเขียว
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔. รับผิดชอบงำน /โครงกำรตำมนโยบำย
๔.๑ โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานาชาติ
๔.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๔.๓ โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
๔.๔ โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. ศึกษาคู่มือ และแนวทางการดาเนินงานโครงการ
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินการตามปฏิทินกาหนด
๔. นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงาน
๕. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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