คู#มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวป'ยะภรณ- สาริบูรณ-

ตำแหน&ง ศึกษานิเทศก1 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
คู$มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ของนางสาวป9ยะภรณ= สาริบูรณ= ตำแหน$งศึกษานิเทศก=
กลุ$มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ เล$มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปQนแนวทางในการดำเนินงานของศึกษานิเทศก=ซึ่งปฏิบัติงาน
ในกลุ$มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานกลุ$มสาระการเรียนรูVคณิตศาสตร= ตามภารกิจงาน
ที่ไดVรับหมาย
หวังเปQนอย$างยิ่งว$า คู$มือการปฏิบัติงานเล$มนี้จะมีประโยชน=ปฏิบัติงานและเปQนแนวทาง
ในการดำเนินงานสำหรับผูVปฏิบัติงานต$อไป

ป9ยะภรณ= สาริบูรณ=
ศึกษานิเทศก=

ข

สารบัญ
ตอนที่
๑ บทบาทหนVาที่ของศึกษานิเทศก=…………………………………………………………..
๒ กระบวนงานกลุ$มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวน
การเรียนรู…V …………………………………………………………………………………………
๓ ภารกิจงานที่ไดVรับมอบหมาย………………………………………………………………

หน1า
๑
๘
๑๓

ตอนที่ ๑
บทบาทหน1าที่ของศึกษานิเทศก;
มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก;

หมวด ๑
มาตรฐานความรู1และประสบการณ;วิชาชีพของศึกษานิเทศก;
ขVอ ๑ ผูVประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก=ตVองมีมาตรฐานความรูVดังต$อไปนี้
(ก) มีคุณวุฒิไม$ต่ำกว$าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท$าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ
สภารับรองโดย มีความรูVดังต$อไปนี้
(๑) การนิเทศการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา
(๖) การวิจัยทางการศึกษา
(๗) กลวิธีการถ$ายทอดความรูVแนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก=
(ข) ผ$านการฝiกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
ขVอ ๒ ผูVประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก=ตVองมีมาตรฐานประสบการณ=วิชาชีพดังต$อไปนี้
(๑) มีประสบการณ=ดVานปฏิบัติการสอนมาแลVวไม$นVอยกว$าสิบปjหรือมี
ประสบการณ=ดVาน ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ=ในตำแหน$งผูVบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูVบริหารการศึกษารวมกันมาแลVว ไม$นVอยกว$าสิบปj
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร$

๒

หมวด ๒
สาระความรู1และสมรรถนะของผู1ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก;ตามมาตรฐานความรู1
ขVอ ๓ การนิเทศการศึกษาประกอบดVวยสาระความรูVแสมรรถนะดังต$อไปนี้
(ก) สาระความรูV
(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ
(๓) กลยุทธ=การนิเทศการศึกษา
(๓.๑) การวิเคราะห=พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา
(๓.๒) การสรVางทักษะในการนิเทศ
(๓.๓) การใชVกลยุทธ=ในการนิเทศ
(๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกต=ใชVในการนิเทศ
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๔) การนิเทศภายใน
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถวิเคราะห=วิจัยส$งเสริมใหVขVอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรูVการ
สอนและการบริหารจัดการศึกษา
(๓) สามารถประสาน สนับสนุนและเผยแพร$ผลงานดVานการนิเทศการศึกษาแก$
หน$วยงานที่เกี่ยวขVอง
(๔) สามารถใชVเทคนิคการนิเทศไดVอย$างหลากหลายดVวยความเปQนกัลยาณมิตร
ขVอ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบดVวยสาระความรูVและสมรรถนะดังต$อไปนี้
(ก) สาระความรูV
(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน
(๒) บริบททางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต$อการศึกษา
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต$างๆ
(๔) การวิเคราะห=และกำาหนดนโยบายการศึกษา
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา

๓

(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหVคำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห=ขVอมูลและรายงาน
ผลเพื่อการ จัดทำ นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลดVานการศึกษา
(๒) สามารถใหVคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผน
ดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
(๓) สามารถใหVคำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพารศึกษา
ที่มุ$งใหV เกิดผลดีคุVมค$าต$อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมและสิ่งแวดลVอมอย$างยั่งยืน
ขVอ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนประกอบดVวยสาระความรูVและสมรรถนะดังต$อไปนี้
(ก) สาระความรูV
(๑) ความรูVเกี่ยวกับหลักสูตร
(๒) การสรVางหลักสูตรสถานศึกษา
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร
(๔) การจัดการเรียนรูV
(๕) จิตวิทาการศึกษา
(๖) การวัดและการประเมินผล
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหVคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา
(๒) สามารถสาธิตแนะนำครูใหVจัดกิกรรมที่ส$งเสริมการเรียนรูVไดVเต็มศักยภาพของ
ผูVเรียน
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใชV
ข1อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดVวยสาระความรูVและสมรรถนะดังต$อไปนี้
(ก) สาระความรูV
(๑) การบริหารคุณภาพ
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา.
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห=วิจัยการจัดทำมาตรฐานและการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๔

(๒) สามารถนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(๓) สามารถใหVคำปรึกษาขVอเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผล
การ ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย$างต$อเนื่องและพรVอมรับการประเมิน
ภายนอก
ขVอ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบดVวยสาระความรูVและสมรรถนะ
ดังต$อไปนี้ (ก) สาระความรูV
(๑) หลักและระบบขอบข$ายการจัดการศึกษา
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใชVโรงเรียนเปQนฐาน
(๓) การปฏิรูปการศึกษา
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขVองกับการจัดการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหVคำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาใหVบรรลุวัตถุประสงค=ตาม
เจตนารมณ=ของการศึกษา
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู$องค=กรแห$งการเรียนรูV
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใชVโรงเรียนเปQนฐาน
ขVอ๘ การวิจัยทางการศึกษาประกอบดVวยสาระความรูVและสมรรถนะดังต$อไปนี้
(ก) สาระความรูV
(๑) ระเบียบวิธีวิจัย
(๒) กระบวนการวิจัย
(๓) การนำผลการวิจัยไปใชV
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใหVคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนกระบวนการวิจัยไปใชVในการ
แกVปmญหา และพัฒนาการเรียนการสอน
(๒) สามารถใหVคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใชVในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(๓) สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสรVางองค=ความรูVๆดVานการเรียนรูVและการจัดใหม$
การศึกษา
ขVอ ๙ กลวิธีการถ$ายทอดความรูVแนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการประกอบดVวยสาระ
ความรูVและสมรรถนะดังต$อไปนี้
(ก) สาระความรูV

๕

(๑) กลวิธีการน าเสนอความรูVแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรูV
(๒) การเขียนรายงานบทความ ผลงาน ผลการศึกษาคVนควVาและอื่นๆ
(๓) การวิเคราะห=วิจารณ=ผลงานวิชาการอย$างสรVางสรรค=
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต$างๆ
(๒) สามารถแนะนำและใหVคำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก$ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๓) สามารถนำเสนอความรูVแนวคิดทฤษฎีดVวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ต$อการเรียนรูV
ขVอ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดVวย สาระความรูVและ
สมรรถนะ ดังต$อไปนี้
(ก) สาระความรูV
(๑) หลักการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) อินเทอร=เน็ต
(๓) คอมพิวเตอร=ช$วยสอน
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ=
(๕) สำนักงานอัตโนมัติ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานไดV
อย$างเหมาะสม
(๒) สามารถใหVคำปรึกษาแนะนำการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก$สถานศึกษา
ขVอ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก=ประกอบดVวย สาระความรูVและ
สมรรถนะ ดังต$อไปนี้
(ก) สาระความรูV
(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก=
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก=
(๓) การบริหารกิจการบVานเมืองที่ดี
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก=
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเปQนแบบอย$างที่ดี

๖

หมวด ๓
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก;
ขVอ๑๒ ผูVประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก=ตVองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต$อไปนี้
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา
เพื่อใหVเกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก$
ผูVรับการนิเทศ
(๓) มุ$งมั่นพัฒนาผูVรับการนิเทศใหVลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต$อการ
พัฒนาศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหVสามารถปฏิบัติไดVเกิดผลจริง
(๕) พัฒนาและใชVนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปQนเลิศ
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนVนผลถาวรที่เกิดแก$ผูVรับการนิเทศ
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดVอย$างเปQนระบบ
(๘) ปฏิบัติตนเปQนแบบอย$างที่ดี
(๙) ร$วมพัฒนางานกับผูVอื่นอย$างสรVางสรรค=
(๑๐) แสวงหาและใชVขVอมูลข$าวสารในการพัฒนา
(๑๑) เปQนผูVนำและสรVางผูVนำทางวิชาการ
(๑๒) สรVางโอกาสในการพัฒนางานไดVทุกสถานการณ=
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔
เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ=
(ศาสตราจารย=เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ=)
ประธานกรรมการคุรุสภา
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กฎกระทรวง
การประกอบวิชาชีพควบคุม
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งแห$งพระราชบัญญัติสภา
ครูและ บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปQนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิ และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา๒๙ ประกอบกับมาตรา๓๙ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหVกระท าไดVโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห$ง
กฎหมายนตรีว$าการัฐม กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวVดังต$อไปนี้
ใหVวิชาชีพศึกษานิเทศก=เปQนวิชาชีพควบคุม
ใหVไวV ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต=ฉายแสง
รัฐมนตรีว$าการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชVกฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก=เปQน
วิชาชีพที่ทำหนVาที่สนับสนุนการศึกษาใหVบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียน การสอน การนิเทศการประสานงาน และใหVคำแนะนำเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
หน$วยงานการศึกษาต$างๆประกอบกับมาตรา๔๓ วรรคหนึ่งแห$งพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหVการกำหนดวิชาชีพควบคุมอื่นใหVเปQนไป ตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงดังนั้นเพื่อใหVวิชาชีพศึกษานิเทศก=เปQนวิชาชีพควบคุมที่มี มาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพจึงจำเปQนตVองออกกฎกระทรวงนี้

๘

ตอนที่ ๒
กระบวนงานกลุWมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู1
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ประสาน ส$ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน หลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒. วัตถุประสงค;
เพื่อใหVการปฏิบัติงานของกลุ$มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรูVมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเปQนไปตามเปsาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค=กร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดVจัดทำคู$มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค=
ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ$มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรูV กลุ$มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหVมีประสิทธิภาพและ
สามารถดำเนินการบรรลุผลตามเปsาหมาย
๒. เพื่อใชVเปQนแนวทางในการดำเนินการประสาน ส$งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก$อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ
๓. ขอบเขตของงาน
เปQ น แนวทางสำหรั บ กลุ $ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาใชV
ในการปฏิบัติงาน เพื่อประสาน ส$งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๔. คำจำกัดความ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตร
ที่ใชVในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูVเรียนในระดับการศึกษาที่ต่ำกว$าอุดมศึกษา โดยมุ$งหวังใหV
ผูVเรียนมีความสมบูรณ=ทั้งดVานร$างกาย จิตใจ และสติปmญญา อีกทั้งมีความรูVและทักษะที่จำเปQนสำหรับ
การดำรงชีวิต และมีคุณภาพไดVมาตรฐานสากลเพื่อการแข$งขันในยุคปmจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานประกอบดVวยส$วนที่เปQนแกนกลางซึ่งกำหนดโดยหน$วยงานส$วนกลางและส$วนที่มีสาระ
สอดคลVองกับสภาพชุมชนและทVองถิ่นซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดกรอบหลักสูตร ร$วมกับ

๙

สถานศึกษาและทVองถิ่น นอกจากนี้ยังมีส$วนที่เปQนเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต$ละแห$งสามารถกำหนด
เพิ่มเติมขึ้นเองไดV เพื่อใหVสอดคลVองเหมาะสมกับความสนใจ ความตVองการ และความถนัดของผูVเรียน
การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ$งอบรม
เลี้ยงดูเด็กก$อนการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเตรียมเด็กใหVมีความพรVอมทุกดVานในการที่จะเขVารับ
การศึกษาต$อไป การจัดการศึกษาระดับก$อนประถมศึกษาอาจจัดเปQนสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย=เด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล ศูนย=เด็กก$อนเกณฑ=ในวัดหรือมัสยิด หรือจัดเปQนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียน
ประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาใหVสำหรับบุคคลที่มี
ความตVองการพิเศษ ไดVแก$ เด็กปmญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพร$องดVานสติปmญญา เด็กที่มีปmญหาดVานการ
เรียนรูV เด็กพิการซ้ำซVอน เด็กที่มีความบกพร$องทางร$างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร$องดVาน
สายตา เด็กที่มีความบกพร$องดVานการไดVยิน เด็กที่มีปmญหาดVานอารมณ= และสังคม หรือเด็กที่มีปmญหา
ดVานพฤติกรรม ซึ่งเด็กกลุ$มพิเศษเหล$านี้ ไม$สามารถไดVรับประโยชน=อย$างเต็มที่จากการจัดการศึกษา
แบบเดียวกันกับเด็กปกติ
ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจำเปQนต$อการจัดการศึกษาแก$เด็กกลุ$มพิเศษดังกล$าว ซึ่ง
การจัดการศึกษาพิเศษไดVรวมถึงดVานกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือ
และอุปกรณ=ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต$อความสามารถ และความตVองการของเด็ก
พิเศษเปQนรายบุคคล
กรอบหลั ก สู ต รระดั บ ท1 อ งถิ ่ น (Local Curriculum Framework) หมายถึ ง กรอบ
ทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพผูVเรียนในแต$ละทVองถิ่น ซึ่งจัดทำโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
หน$วยงานที่รับผิดชอบในระดับทVองถิ่น มีองค=ประกอบสำคัญ ไดVแก$ เปsาหมายและจุดเนVนในการ
พัฒนาผูVเรียนในทVองถิ่น สาระ การเรียนรูVทVองถิ่น และการประเมินคุณภาพผูVเรียนระดับทVองถิ่น
สถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้น ๆ จะใชVขVอมูลในกรอบหลักสูตรระดับทVองถิ่นเปQนแนวทางในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูVเรียนใหVมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูV และเปQนสมาชิก ที่ดี
ของสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความรูVความเขVาใจเกี่ยวกับปmญหา การ
แกVปmญหาการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ประสาน ส$งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ วิเคราะห= สังเคราะห=ขVอมูลจากเอกสารและแหล$งขVอมูลต$าง ๆ อาทิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรูV ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูV
แกนกลางทั้ง ๘ กลุ$มสาระการเรียนรูV

๑๐

๑.๒ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรูV แนว
ทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูVเรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค= ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูVเรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปmญหา
บริบททางสังคม และความตVองการของทVองถิ่น ชุมชน แนวโนVมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๑.๓ ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับทVองถิ่นดVวยกระบวนการทำงานแบบมี
ส$วนร$วม และเผยแพร$ใหVสถานศึกษาในสังกัดนำไปใชVในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๔ ส$งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูVบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหVมีความรูV ความเขVาใจในการพัฒนาและใชVหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๕ ส$งเสริม สนับสนุนใหVสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหVสอดคลVองกับ
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับทVองถิ่น และความตVองการ จุดเนVนของสถานศึกษาดVวย
กระบวนการทำงานแบบมีส$วนร$วม
๑.๖ ส$ ง เสริ ม และประสานความร$ ว มมื อ ระหว$ า งสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึ ก ษา และชุ ม ชนอย$ า งสม่ ำ เสมอเพื ่ อ ร$ ว มมื อ ช$ ว ยเหลื อ กั น ในการพั ฒนาและใชV ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
๑.๗ นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหVคำแนะนำ ช$วยเหลือผูVบริหารสถานศึกษาและครูผูVสอน
เพื่อใหVเกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหVมีคณ
ุ ภาพ
๑.๘ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
๑.๙ สรุปรายงาน และเผยแพร$ผลการใชV/การพัฒนาหลักสูตร
๒. ประสาน ส$งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒.๑ วิเคราะห= สังเคราะห=ขVอมูลจากเอกสารและแหล$งขVอมูลต$าง ๆ อาทิ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ คู$มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษาสภาพปmญหา บริบททางสังคม และความตVองการของทVองถิ่น ชุมชน
แนวโนVมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒.๒ ส$งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูVบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหVมีความรูV ความเขVาใจในการพัฒนาและใชVหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๒.๓ ส$ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ใหV ส ถานศึ ก ษาจั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ใหV
สอดคลVองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ดVวยกระบวนการทำงานแบบมีส$วนร$วม
และนำไปใชVจัดประสบการณ=และกิจกรรมการเรียนรูVเพื่อพัฒนาผูVเรียนทุกดVานอย$างสมดุล

๑๑

๒.๔ ส$ ง เสริ มและประสานความร$ วมมื อระหว$ างสำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษา
สถานศึกษา และชุมชนอย$างสม่ำเสมอเพื่อร$วมมือช$วยเหลือกันในการพัฒนา และใชVหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
๒.๕ ประสานความร$วมมือกับหน$วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช$น องค=กร
ปกครอง ส$วนทVองถิ่น กรมการศาสนา สำนักงานตำรวจแห$งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปQนตVน
๒.๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหVคำแนะนำ ช$วยเหลือผูVบริหารสถานศึกษาและครูผูVสอน
เพื่อใหVเกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหVมีคุณภาพ
๒.๗ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
๒.๘ สรุปรายงาน และเผยแพร$ผลการใชV/การพัฒนาหลักสูตร
๓. ประสาน ส$งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๓.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสังเคราะห=ขVอมูลจากเอกสารและแหล$งขVอมูล
ต$าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่
เกี่ยวขVองกับการศึกษาพิเศษ
๓.๒ ประสานงาน ส$งเสริมและสนับสนุนใหVสถานศึกษามีความพรVอมในการจัด
การศึกษา สำหรับผูVเรียนตามประเภทเด็กที่มีความตVองการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
๓.๓ ส$งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูVบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหVมีความรูV ความเขVาใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ใหVสามารถบริหารจัดการและวางแผนจัด
การศึกษาสำหรับผูVเรียนตามประเภทเด็กที่มคี วามตVองการพิเศษ
๓.๔ ส$ ง เสริ มและประสานความร$ วมมื อระหว$ างสำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษา
สถานศึกษา และชุมชนอย$างสม่ำเสมอ เพื่อร$วมมือช$วยเหลือกันในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับ
ผูVเรียนตามประเภทเด็กที่มีความตVองการพิเศษ
๓.๕ ประสานความร$วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน$วยงานอื่นที่เกี่ยวขVอง
กับการศึกษาพิเศษ เช$น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย=การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย=
การศึกษาพิเศษระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหVความช$วยเหลือแนะนำผูVบริหารสถานศึกษาและครูผูVสอน
เพื่อใหVสามารถคัดกรองและวินิจฉัยผูVเรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อ
พัฒนาผูVเรียนเต็มศักยภาพตามความตVองการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความตVองการพิเศษใหVมี
คุณภาพ
๓.๗ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
๓.๘ สรุปรายงาน และเผยแพร$ผลการใชV/การพัฒนาหลักสูตร

๑๒

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห= สังเคราะห= ขVอมูลจากเอกสารและแหล$งขVอมูลต$าง ๆ
จัดทำหลักสูตร เผยแพร$ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทVองถิ่นทVองถิ่น
ส$งเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหVสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ

ส$งเสริมและประสานความร$วมมือระหว$างเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน ชุมชน และหน$วยงานที่เกี่ยวขVอง ในการใชVหลักสูตร
นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหVความช$วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาในการใชVหลักสูตร
ไม$มีคุณภาพ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
หลักสูตร

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย

มีคุณภาพ
สรุปรายงานผล และเผยแพร$ประชา
สัมพนธ=
๗. แบบฟอร;มที่ใช1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดตามความเหมาะสม
๘. เอกสารอ1างอิง
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓

๓. แนวทางการจัดการเรียนรูV ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูVเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๕. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๖. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค= ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๗. แนวทางการตรวจสอบองค=ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๘. แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับทVองถิ่นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๙. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๑๐. คู$มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๑๑. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๑๒. พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตอนที่ ๓ ภารกิจงานที่ได1รับมอบหมาย
นางสาวปzยะภรณ; สาริบูรณ; ตำแหน$งศึกษานิเทศก=ชำนาญการพิเศษ มีหนVาทีร่ ับผิดชอบ
และปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนVาที่ในกลุ$มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรูV
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัตงิ าน ในกลุ$มงานใหVเปQนไปตามระเบียบ คำสั่ง และ
นโยบายของทางราชการ
๓) รับผิดชอบ นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ$มสาระการ
เรียนรูคV ณิตศาสตร= โดยมีหนVาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ นิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหVไดVมาตรฐานของหลักสูตร
๓.๒ ศึกษา วิเคราะห= วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

๑๔

๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
เครือข$ายสถานศึกษาที่ ๑๘ (ม$วงสามสิบ ๓)
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้
๕.๑ โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา
๖) ปฏิบัติหนVาที่อื่นตามที่ไดVรับมอบหมาย

