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               คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ของนาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการดเนินงานของศึกษานิเทศก์ซ่ึงปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามภารกิจงานที่ได้รับหมาย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ปฏิบัติงานและเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 
                                                                                  นุจริญ  สมชัย 
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ตอนที่ ๑ 
บทบำทหน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์ 

 
มำตรฐำนวิชำชีพของศึกษำนิเทศก์ 

หมวด ๑ 
มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพของศึกษำนิเทศก์ 

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานความรู้ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภา

รับรองโดย มีความรู้ดังต่อไปนี้ 
(๑) การนิเทศการศึกษา 
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา 
(๖) การวิจัยทางการศึกษา 
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้แนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 

(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีหรือมี
ประสบการณ์ด้าน ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
 

หมวด ๒ 
สำระควำมรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ตำมมำตรฐำนควำมรู้ 

ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และ
สมรรถนะดังต่อไปนี้ 
 (ก) สาระความรู้ 
          (๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ 



(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 

(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา 
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ 
(๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
(๓.๔) การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(๔) การนิเทศภายใน 
 (ข) สมรรถนะ 

(๑) สามารถวิเคราะห์วิจัยส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ 
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) การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา 
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ 
    (๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลแลรายงาน 

ผลเพ่ือการ จัดท า นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
(๒) สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

ด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒ 



(๓) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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) สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท า 
หลักสูตรสถานศึกษา 

(๒) สามารถสาธิตแนะน าครูให้จ ัดกกิรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ 
ผู้เรียน 

(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะน าหลักสูตรไปใช้ 
 ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้ 
  (๑) การบริหารคุณภาพ 
  (๒) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  (๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา. 
             (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดท ามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  (๒) สามารถนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

  (๓) สามารถให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงานผลการ  

๓ 



ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ 

ดังต่อไปนี้  
 (ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
  (๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  (๓) การปฏิรูปการศึกษา 
  (๔) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
                (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา 
  (๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  (๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

  (๑) ระเบียบวิธีวิจัย 
  (๒) กระบวนการวิจัย 
  (๓) การน าผลการวิจัยไปใช้ 

(ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการนกระบวนการวิจัยไปใช้ในการ 

แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
  (๒) สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
  (๓) สามารถด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ๆด ้านการเรียนรู้และการจัดใหม่
การศึกษา 

ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้แนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการประกอบด้วยสาระ 
ความรู้และสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

(ก) สาระความรู้ 
  (๑) กลวิธีการน าเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
  (๒) การเขียนรายงานบทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืนๆ 

  (๓) การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๔ 



 (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 

  (๒) สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
  (๓) สามารถน าเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ 

ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย สาระความรู้และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๒) อินเทอร์เน็ต 
  (๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  (๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
  (๕) ส านักงานอัตโนมัติ 

(ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้ 
อย่างเหมาะสม 

  (๒) สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัด  
การศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย สาระความรู้และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) สาระความรู้ 
  (๑) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
  (๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
  (๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ข) สมรรถนะ 
  (๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
  (๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 

๕ 



หมวด ๓ 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้ 
เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 

(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับ 
การนิเทศ 
                          (๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 
ศักยภาพ 

(๔)  พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

เป็นเลิศ 
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
(๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

 
                                  ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
 

เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ์ 
(ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ์) 

                                       ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 
 
 

 

๖ 



กฎกระทรวง 
กำรประกอบวิชำชีพควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------- 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสภา

ครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา๒๙ ประกอบกับมาตรา๓๙ และมาตรา ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าการร ัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 จาตุรนต์ฉายแสง 

                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมำยเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็น
วิชาชีพที่ท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียน การสอน การนิเทศการประสานงาน และให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาใน 
หน่วยงานการศึกษาต่างๆประกอบกับมาตรา๔๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การก าหนดวิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไป ตามท่ี 
ก าหนดในกฎกระทรวงดังนั้นเพ่ือให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมที่ มี มาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

๗ 



ตอนที่ ๒ 
กระบวนงำนกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

 
๑. ช่ืองาน (กระบวนงาน) 
   ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หลกัสูตร
การศกึษาปฐมวยั และหลกัสตูรการศกึษาพเิศษ 

๒. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของกลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ
กระบวนการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตาม
ภารกจิขององคก์ร  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึไดจ้ดัท าคู่มอืการ
ปฏบิตังิานขึน้ โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 
 ๑. เพื่อพฒันาระบบการปฏบิตังิานของกลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู ้กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๒. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน ส่งเสรมิ สนบัสนุน และพฒันา
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสตูรการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา และหลกัสตูร
การศกึษาพเิศษ  

๓. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรบักลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษาใชใ้น
การปฏบิตังิาน เพื่อประสาน ส่งเสรมิ สนบัสนุน และพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั และหลกัสตูรการศกึษาพเิศษ  

๔. ค าจ ากดัความ 
     หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง  
หลกัสูตรทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาทีต่ ่ากว่าอุดมศกึษา 
โดยมุ่งหวงัให้ผู้เรยีนมคีวามสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ และสตปัิญญา อกีทัง้มคีวามรูแ้ละ
ทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิต และมคีุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขนัในยุค
ปัจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานประกอบด้วยส่วนที่เป็นแกนกลางซึ่งก าหนดโดย
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนที่มสีาระสอดคล้องกบัสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่งส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาก าหนดกรอบหลกัสตูร รว่มกบัสถานศกึษาและทอ้งถิน่ นอกจากนี้ยงัมสี่วนทีเ่ป็น

๘ 



เนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ เพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัความสนใจ ความตอ้งการ และความถนดัของผูเ้รยีน 
     การศึกษาปฐมวยั (Early Childhood Education) หมายถงึ การศกึษาทีมุ่่งอบรม
เลี้ยงดูเดก็ก่อนการศกึษาภาคบงัคบั เพื่อเตรยีมเดก็ให้มคีวามพรอ้มทุกด้านในการที่จะเขา้รบั
การศกึษาต่อไป  การจดัการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาอาจจดัเป็นสถานรบัเลี้ยงเดก็ ศูนย์
เดก็ปฐมวยัโรงเรยีนอนุบาล  ศูนยเ์ดก็ก่อนเกณฑใ์นวดัหรอืมสัยดิ หรอืจดัเป็นชัน้เดก็เลก็ 
ในโรงเรยีนประถมศกึษา 
              การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถงึ การจดัการศกึษาใหส้ าหรบับุคคล 
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ไดแ้ก่ เดก็ปัญญาเลศิ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งดา้นสตปัิญญา เดก็ 
ทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีนรู้ เดก็พกิารซ ้าซอ้น เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เดก็
ทีม่คีวามบกพร่องดา้นสายตา เดก็ที่มคีวามบกพร่องด้านการได้ยนิ เดก็ที่มปัีญหาด้านอารมณ์ 
และสังคม หรือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม  ซึ่งเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้  ไม่สามารถได้ร ับ
ประโยชน์อยา่งเตม็ทีจ่ากการจดัการศกึษาแบบเดยีวกนักบัเดก็ปกต ิ 
              ดังนัน้ การศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการจดัการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษ
ดงักล่าว ซึ่งการจดัการศึกษาพเิศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วธิีการสอน เนื้อหาวชิา 
(หลกัสูตร) เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการจดัการเรยีนการสอนทีส่นองตอบต่อความสามารถ  และ
ความตอ้งการของเดก็พเิศษเป็นรายบุคคล 
              กรอบหลกัสูตรระดับท้องถ่ิน (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบ
ทศิทาง   ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในแต่ละทอ้งถิน่  ซึ่งจดัท าโดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  หรอื
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในระดบัทอ้งถิน่  มอีงคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ เป้าหมายและจดุเน้นในการ
พฒันาผูเ้รยีนในทอ้งถิน่  สาระ การเรยีนรูท้อ้งถิน่  และการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัทอ้งถิน่  
สถานศึกษาในเขตพื้นที่นัน้ ๆ จะใช้ข้อมูลในกรอบหลกัสูตรระดบัท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา  เพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ และเป็น
สมาชกิ ที่ดขีองสงัคม  มคีวามรกัและหวงแหนมรดกทางสงัคม  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
ปัญหา  การแกปั้ญหาการด ารงชวีติ  และการประกอบอาชพีในชุมชน 

๕. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
๑.  ประสาน ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี้วดัและ
สาระการเรยีนรูแ้กนกลางทัง้ ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

๑.๒ ศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูร แนวทางการจดัการเรยีนรู ้

๙ 



 แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน แนวทางการวดัผลและประเมนิผล แนวทางการวดัผล
และประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนในพื้นที่ รวมทัง้
ศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต 

๑.๓ ด าเนินการจดัท ากรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถิน่ดว้ยกระบวนการท างานแบบ
มสี่วนรว่ม และเผยแพรใ่หส้ถานศกึษาในสงักดัน าไปใชใ้นการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

๑.๔ ส่งเสรมิ สนับสนุน และพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีน คร ูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการพฒันาและใชห้ลกัสูตรสถานศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

๑.๕ ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศกึษาจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้อง
กบัหลกัสูตรแกนกลาง กรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถิน่ และความต้องการ จุดเน้นของสถานศกึษา
ดว้ยกระบวนการท างานแบบมสี่วนรว่ม 

๑.๖ ส่งเสรมิและประสานความร่วมมอืระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม ่าเสมอเพื่อร่วมมอืช่วยเหลอืกนัในการพฒันาและใช้หลกัสูตร
สถานศกึษา 

๑.๗ นิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บรหิารสถานศึกษาและ
ครผููส้อนเพื่อใหเ้กดิการปรบัปรงุ/พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาใหม้คีุณภาพ 

๑.๘ ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 
๑.๙ สรปุรายงาน และเผยแพรผ่ลการใช/้การพฒันาหลกัสตูร 

๒. ประสาน ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
๒.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ คู่มอืหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ทศิทางการ
พฒันาการศกึษาปฐมวยั รวมทัง้ศกึษาศกึษาสภาพปัญหา บรบิททางสงัคม และความต้องการ
ของทอ้งถิน่ ชุมชน แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

๒.๒ ส่งเสรมิ สนบัสนุน และพฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 

๒.๓ ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหส้ถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั  
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ ดว้ยกระบวนการท างาน 
แบบมสี่วนร่วม และน าไปใช้จดัประสบการณ์และกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผู้เรยีนทุกด้าน
อยา่งสมดุล 

๑๐
๐ 



๒.๔  ส่งเสรมิและประสานความร่วมมอืระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศกึษา และชุมชนอย่างสม ่าเสมอเพื่อร่วมมอืช่วยเหลอืกนัในการพฒันา  และใชห้ลกัสูตร
สถานศกึษาปฐมวยั 

๒.๕  ประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่น ทีจ่ดัการศกึษาปฐมวยั เช่น องคก์ร
ปกครอง  ส่วนทอ้งถิน่ กรมการศาสนา ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 

๒.๖ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลอืผู้บรหิารสถานศึกษาและ
ครผููส้อนเพื่อใหเ้กดิการปรบัปรงุ/พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยัใหม้คีุณภาพ 

๒.๗ ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 
๒.๘ สรปุรายงาน และเผยแพรผ่ลการใช/้การพฒันาหลกัสตูร 

           ๓. ประสาน ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาพเิศษ 
๓.๑  รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูจากเอกสารและแหล่งขอ้มลู

ต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัด
การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาพเิศษ  

๓.๒  ประสานงาน ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศกึษามคีวามพรอ้มในการจดั
การศกึษา ส าหรบัผูเ้รยีนตามประเภทเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในรปูแบบทีเ่หมาะสม  

๓.๓  ส่งเสรมิ สนับสนุน และพฒันาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศกึษา ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการจดัการศกึษาพเิศษ ใหส้ามารถบรหิารจดัการและ
วางแผนจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนตามประเภทเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  

๓.๔  ส่งเสรมิและประสานความร่วมมอืระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศกึษา และชุมชนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อร่วมมอืช่วยเหลอืกนัในการด าเนินการจดัการศกึษา
ส าหรบัผูเ้รยีนตามประเภทเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

๓.๕  ประสานความร่วมมอืและสนับสนุนการปฏบิตัิงานของหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาพเิศษ เช่น ส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ ศูนยก์ารศกึษาพเิศษประจ า
จงัหวดั ศูนยก์ารศกึษาพเิศษระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

๓.๖ นิเทศ ก ากบั ตดิตาม ใหค้วามช่วยเหลอืแนะน าผูบ้รหิารสถานศกึษาและ 
ครูผู้สอนเพื่อให้สามารถคดักรองและวนิิจฉัยผู้เรยีนสามารถปรบัปรุง/พฒันาแผนจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลเพื่อพฒันาผูเ้รยีนเตม็ศกัยภาพตามความตอ้งการเฉพาะบุคคลตามประเภทเดก็ 
ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหม้คีุณภาพ 
                   ๓.๗ ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 
                   ๓.๘ สรปุรายงาน และเผยแพรผ่ลการใช/้การพฒันาหลกัสตูร 
 
 

๑๑ 



๖. Flow Chart การปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗.  แบบฟอรม์ท่ีใช้ 

           ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ก าหนดตามความเหมาะสม 

๘. เอกสารอ้างอิง  
๑.  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
๒. แนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูรตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
๓. แนวทางการจดัการเรยีนรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

จัดท าหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ 
ประชาสัมพนธ์ 

๑๒ 



พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
๔. แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐานพุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
                   ๕. แนวปฏบิตักิารวดัและประเมนิผล ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
                  ๖. แนวทางการวดัและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
                 ๗. แนวทางการตรวจสอบองคป์ระกอบหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
  ๘. แนวทางในการจดัท ากรอบหลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษา   ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๙. หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 
๑๐. คู่มอืหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 
๑๑. หลกัสตูรการศกึษาพเิศษ 

           ๑๒. พระราชบญัญตักิารศกึษาเพื่อคนพกิาร พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
 

ตอนที่ ๓  ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

             นางสาวนุจรญิ  สมชยั ต าแหน่งศกึษานิเทศกช์ านาญการ มหีน้าทีร่บัผดิชอบและ
ปฏบิตังิาน ดงันี้ 

๑) ปฏบิตัิหน้าที่ในกลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระบวนการ
เรยีนรู ้

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏบิตังิาน ในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ค าสัง่ 
และนโยบายของทางราชการ 

  ๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา โรงเรียนใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ จ านวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 Model นโยบายส าคญัของ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ กระทรวงศกึษาธกิาร 

๔) รบัผดิชอบ นิเทศ ก ากบั ตดิตามการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ
การเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

     ๔.๑ นิเทศเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานของหลกัสตูร 
     ๔.๒ ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน  

๑๓ 



๕) รบัผดิชอบนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดั
การศกึษาเครอืขา่ยสถานศกึษาที ่๑๗ (มว่งสามสบิ ๒)  

๖) รบัผดิชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันี้ กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูร 
                     ๗) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


