
คู่มือการปฏิบัติงาน

นางฉวีวรรณ  วะรงค์
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร



 
ค าน า 

 
             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑  เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การส่งเสริม   
พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา  และกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้กับศึกษานิเทศก์
ทุกคน  ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบ 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึก ษาอุบลราชธานี เขต ๑ ก าหนดให้ทุกคนจัดท าคู่มือ        
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ข้าพเจ้านางฉวีวรรณ  วะรงค์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ ได้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ และกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาท่ี ๒๐(ม่วงสามสิบ ๕)  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
                                                  ฉวีวรรณ  วะรงค์ 

นางฉวีวรรณ      วะรงค์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีอุบลราชธานี เขต  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เร่ือง                                                                                              หน้า 
แนวคิดงานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาพิเศษ                         ๑ 
ขอบข่ายภารกิจที่ได้รับมอบหมาย                                                                                 ๑๓ 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๐ 
(ม่วงสามสิบ ๕)                                                                                                      ๒๑      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ บทบาท/อ านาจ/หน้าที่/
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑ งานจัดท าระบบ
สารสนเทศการศึกษา 
พิเศษ 

๑.งานจัดท าระบบ
สารสนเทศการศึกษา
พิเศษ 

๑. ครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคัด
กรองนักเรียนพิการ ของระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง  ๙ ประเภท  
ให้กับครูประจ าชั้น 
๒. ครูประจ าชั้นสังเกตและศึกษาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายคน 
แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มพิการตามประเภทนั้น ๆ   
๓. ให้ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา” เป็นผู้รับรอง    ๒ คนที่มีเลขที่วุฒิบัตร แล้วเขียน
แผน IIP,IEP   ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีแนวโน้มพิการ โดยมี
ผู้ปกครองของนักเรียน ผู้บริหารลงชื่อรับทราบ 
๔. โรงเรียนท าหนังสือขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาล ให้วินิจฉัย
ความพิการของนักเรียนที่ได้เขียนแผน IIP,IEP 
๕.  ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนลงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่มี
แนวโน้มพิการในระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ(SET)ตามท่ี
สพฐ.ก าหนด ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายใน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๖. ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบ       ความถูกต้องและ
ยืนยันในระบบ SETและรายงาน 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
๒.  ผู้ปกครองนักเรียน 
๓.  หน่วยงานอื่น 
๔.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
     ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
 

 

 

 

 

 



หน้า  ๒ 

 

ที่ บทบาท/อ านาจ/หน้าที่/
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒ ประสาน  ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษา
จัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาพิเศษ 

๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑  
๒. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร   แนวทางการ
จัดการเรียนรู้  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งศึกษาสภาพ บริบททางสังคม ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน นักเรียน 
๓.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือช่วยเหลือกันในการ
ด าเนินงาน 
๔. ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตร ด้วยกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร 
๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ  
๗. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพหลักสูตร  สรุปและรายงาน 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
๒.  กรรมการสถานศึกษา 
๓.  ผู้ปกครอง 
๔.  หน่วยงานอื่น ๆ 
๔.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
     ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
 

 

 

 

 

 



หน้า ๓ 

ที่ บทบาท/อ านาจ/หน้าที่/
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓ การพัฒนาผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการจัดการศึกษา 
พิเศษ 

การพัฒนาผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาพิเศษ 

๑. วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ทางผู้รับผิดชอบหรือ
โรงเรียนด าเนินการ หรือรายงาน และจากการนิเทศ ก ากับและ
ติดตาม 
๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา  มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๓.  ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่กับหน่วยงานอื่น 
๓. จัดประชุมชี้แจง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๔. ท าแบบทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถ 
๕. ท าคู่มือปฏิบัติงาน 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
๒. กรรมการสถานศึกษา 
๓. ผู้ปกครอง 
๔. หน่วยงานอื่น ๆ 
๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
   ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
 

๔ ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการ 
จัดประสบการณ์ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
การศึกษาพิเศษ  นโยบายแผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ 
๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มี
ต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
พิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๔. นิเทศ ก ากับ ติดาม ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
๒. กรรมการสถานศึกษา 
๓. ผู้ปกครอง 
๔. หน่วยงานอื่น ๆ 
๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
   ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
 

 



หน้า ๔ 

ที่ บทบาท/อ านาจ/หน้าที่/
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕ ประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ 

ประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
และแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนา  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และการศึกษาพิเศษ  นโยบายแผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มี
ต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด 
การศึกษาพิเศษ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
๒.  กรรมการสถานศึกษา 
๓.  ผู้ปกครอง 
๔.  หน่วยงานอื่น ๆ 
๕.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
๗ . นายรวินันท์  หมื่นสุข 

๖ วิเคราะห์  วิจัย 
การพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ 

วิเคราะห์  วิจัย 
การพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
การศึกษาพิเศษ  นโยบายแผนการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. ประสานงาน ส่งประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษา  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มี
ต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
๓.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ น าผลการวิจัยมาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการศึกษา ก าหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
๔. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดดาม ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 
๕. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ สรุปและรายงาน 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
๒.  กรรมการสถานศึกษา 
๓.  ผู้ปกครอง 
๔.  หน่วยงานอื่น ๆ 
๕.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
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ที่ บทบาท/อ านาจ/หน้าที่/
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗ นิเทศ  ติดตาม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ 

นิเทศ  ติดตาม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ 

๑.  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตามให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดการปรับปรุง/
พัฒนาการแผนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
๒.  ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ 
๓.  สรุปผลการด าเนินงาน 
๔.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
๒.  กรรมการสถานศึกษา 
๓.  ผู้ปกครอง 
๔.  หน่วยงานอื่น ๆ 
๕.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
 

๘ ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น 

ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น 

๑.  ประสานงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา  ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสม   
๒.  นิเทศ  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ แนะน า 
๒.  สรุปผลการด าเนินงาน 
๓.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
๒.  กรรมการสถานศึกษา 
๓.  ผู้ปกครอง 
๔.  หน่วยงานอื่น ๆ 
๕.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖.  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
 
 

 

 



                                          หน้า ๖ 
 

                       
 
 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
    หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
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๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑ . เพ่ือ พัฒนาระบบการป ฏิบัติงานของกลุ่ม งานการศึกษาพิเศษ และกลุ่มนิเทศ ติดตาม           

และประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้ มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตาม

ภารกิจขององค์กร   

 ๒.  เพ่ือ ใช้เป็นแนวทางในการด าเ นินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

๓. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ใน การปฏิบัติงาน    

เพ่ือประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

๔. ค าจ ากัดความ 

      หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum)หมายถึง  หลักสูตรที่ใช้ใน       

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี          

ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต      

และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย        

ส่วนที่เป็นแกนกลาง    ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วน ที่มีสาระสอดคล้องกับ สภาพชุมชนและ    

ท้องถิ่น   ซ่ึงส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และท้องถิ่น  นอกจาก นี้       

ยังมีส่วน ที่เป็นเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ เพื่อให้สอดคล้อง     

เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

              การศึกษาพิเศษ (Special Education)หมายถึง   การจัดการศึกษาให้ส าหรับบุคคลที่มีความ

ต้องการพิเศษ   ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ  เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านสติปัญญา   เด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้  เด็ก

พิการซ้ าซ้อน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านสายตา เด็กที่มี                

ความบกพร่องด้านการได้ยิน  เด็กท่ีมีปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรม  ซ่ึงเด็ก   

กลุ่มพิเศษเหล่านี้ ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ  



หน้า ๘ 

 

              ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว  ซึ่งการจัด

การศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา  (หลักสูตร ) เครื่องมือและอุปกรณ์ใน     

การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 

              กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  (Local Curriculum Framework) หมายถึง  กรอบทิศทางใน      

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งจัดท าโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบใน    

ระดับท้องถิ่น  มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น  สาระ           

การเรียนรู้ท้องถิ่น  และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น  สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ จะใช้         

ข้อมูลในกรอบหลักสูตรร ะดับท้องถิ่น   เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน           

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีความรักและหวงแหนมรดกทาง        

สังคม  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา  การแก้ปัญหาการด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพในชุมชน 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๑.๑  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง          

๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๑.๒  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัด ผลและประเมินผล แนวทางการวัด ผลและประเมินคุณลักษณะอัน         

พึงประสงค์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพ ปัญหา บริบททางสังคม และ      

ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๑.๓ ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม  และ

เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มี

ความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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๑.๕  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการท างาน      

แบบมีส่วนร่วม 

                    ๑.๖  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส ถานศึกษา และ

ชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  

                    ๑.๗   นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  เพ่ือให้ 

เกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

๑.๘  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 

๑.๙  สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

           ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

๓.๑  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ             

การศึกษาพิเศษ  

๓.๒  ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา  

ส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  

๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มี

ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน

ตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

๓.๔  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักง านเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ

ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ 

๓.๕  ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับ

การศึกษาพิเศษ  เช่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 



หน้า  ๑๐ 

 

๓.๖  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้ 
สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 

๓.๗  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
                     ๓.๘  สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

                                   ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีเกี่ยวข้อง 

 

   

   

 

                      

   

 

 

 

 

     

        มีคุณภาพ 

พ 

     ไมม่ีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

จัดท าหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ 

ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



หน้า  ๑๑ 

๗.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดตามความเหมาะสม 

๘. เอกสารอ้างอิง  

                   ๑. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการพัฒนาประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

                   ๒.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

                   ๓. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

                   ๔.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

                   ๕. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๙. แบบฟอร์มมาตรฐาน                                                          หน้า  ๑๒ 
     ชื่องาน(กระบวนการ) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาพิเศษ  สพป.อบ.๑  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  รหัสเอกสาร 
     วัตถุประสงค ์๑.  เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนนิการบรรลุตามเป้าหมาย 
                     ๒.   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ              
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพรวม ผู้รับผิดชอบ 

๑-๒  
                  วิเคราะห์ สังเคราะห์  ข้อมูลจากเอกสาร 
               
                     ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ 

๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๒. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของผู้เรียน  ในพื้นที่  
รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม  และ ความต้องการของท้องถ่ิน  ชุมชน แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ตลอดปี มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

กลุ่มงาน 
การศึกษาพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล   
การจัดการศึกษา 

๓  
จัดท าหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 

 
    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรฯ 
    ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
            การศึกษาข้ันพื้นฐาน                    การศึกษาพิเศษ  
 
          ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา 
        สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร  
                                                    
                                                                                        ปรับ 
      นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และแนะน า                     ปรุง 
                  สถานศึกษาในการใช้หลักสูตร                                พัฒนา 
                                                                                       วิจัย                                                                                                                                                                                                                             
                                                             ไม่มีคุณภาพ 

ตรวจสอบและประเมิน           
                  
                           มีคุณภาพ 
 

สรุปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๓.  ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรการศึกษาระดับท้องถ่ิน ด้วยกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
และกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

๔ 
 

๕ 

๔.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าในการสร้าง ใช้ หลักสูตรสถานศึกษา 
๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางและความต้องการของท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม  

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

สถานศึกษามีหลักสุตรสถาน
ศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน 

กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
๖ 

๖.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและ  
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

ความร่วมมือระหว่างส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
๗ 

๗.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน        
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

กลุ่มนิเทศฯมีแผนการนิเทศด้าน
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรที่
สามารถน าไปปฏิบัติการนิเทศได้ 

กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

๘ ๘. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร ทุกปีการศึกษา/
ตามรอบที่ก าหนด 

มีการอบหลีกสูตรระดับท้องถ่ิน
และ ถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่คุณภาพ 

กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

๙ ๙. สรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ เมื่อการประเมิน
เสร็จสิ้น 

 กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

เอกสารอ้างอิง  ๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   ๒.  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการพัฒนาประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ๔.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๕. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

    ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ        การตัดสินใจ               ทิศทางหรือทางการเคลื่อนไหว 



หน้า ๑๓ 

ขอบข่ายภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมี
หน้าที่นิเทศ ก ากับ ติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษา  ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ รวมทั้งปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน  ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่
รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี ้

๑) งานศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาพิเศษ 

๑.๑ ศึกษานโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนา 

และใชห้ลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                           ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

                           ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

                           ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

                           ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยใช้

ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย  การประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับ

สถานศึกษา 

                          ๑.๖ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้ 

เกิดการวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

                          ๑.๗ น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งก าหนด

ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   

                          ๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และนโยบายของ

ทางราชการ 
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๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     ๓.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 

     ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕) 

     ๔.๑ จัดท าแผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศ

ในแต่ละปีการศึกษา 

     ๔.๒ ปฏิบัติการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศในแต่ละครั้ง 

๕) รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
๖) รับผิดชอบโครงการอ่านออกเขียนได้ 

           ๗) รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการอ่านและการเขียน 
                    ๘) รับผิดชอบโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
                    ๙) รับผิดชอบโครงการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน และรายงานผ่านระบบออนไลน์ 
                        (E-Mes) 
                  ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 

 

 

                                          
 
 
 
 

 



 
                                      หน้า  ๑๕ 

 

                       
 
 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

                                                      การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน     
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๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   งานศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบการป ฏิบัติงานของกลุ่ม นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ มี

ประสิทธิภาพ  สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร   

 ๒. เพ่ือ ใช้เป็นแนวทางในการด าเ นินการ ศึกษา  วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา  

๓. ขอบเขตของงาน 

 เป็นแนวทางส าหรับ การปฏิบัติงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัย และเป็นแหล่งศึกษาให้กับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใน ๒ ประเด็น คือ 

              ๓.๑   การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ

น ามาใช้ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้น  และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

              ๓.๒  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการใช้ หลักสูตร เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนา

กระบวนการจัดท าหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. ค าจ ากัดความ 
     การพัฒนาหลักสูตร  (Curriculum  Development) หมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง

องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดท า หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้าง

หลักสูตรขึ้นมาใหม่  โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย  การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึง      

การจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรและเอกสารต่าง ๆ  ส าหรับผู้เรียนด้วย 

              การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching/Instruction) หมายถึง  การด าเนินการ

ของครูผู้สอน   ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียน

การสอน/จัดการเรียนรู้  การใช้วิธีสอน  เทคนิคการสอน  รูปแบบการเรียนการสอน  ระบบการสอนสื่อการสอน   
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การประเมินผลการเรียนการสอน  รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และกา รสอนต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้  ตามวัตถุประสงค์  และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

             กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process)  หมายถึง   กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ใน           

การแสวงหาความรู้  สร้างความเข้าใจ  สร้างองค์ความรู้  และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมี

ศักยภาพ  ตามท่ีมุ่งหวังในหลักสูตร 

            การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Action Research)  หมายถึง  การบูร ณาการกระบวนการวิ จัยใน

การจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียน  และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ         

การสรุปผล การแก้ปัญหารายงานและรายงานผล  และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

๑.  ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 

    ๑.๑  ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาและ

ใช้หลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๑.๒  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

    ๑.๓  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

๒.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การสอนและ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    ๒.๑  ส่งเสริม  สนับสนุน   ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้

ข้อมูลจากการนิเทศ  การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

    ๒.๒  ส่งเสริม สนับสนุน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาและ

ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร และ

ท าวิจัยปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการวิจัย

และพัฒนาหลักสูตร  การสอน  และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

 

 



     

มีคุณภาพ 
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๔.  ติดตาม ประเมินผลวิจัยการใช้หลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    ๔.๑  ประเมินคุณภาพหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    ๔.๒  น าผลการวิจัย  มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครูและ

คุณภาพนักเรียน   ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน      

การบริหารจัดการหลักสูตรของส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๔.๓  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๕.  ส่งเสริม  สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเ วทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

                            

         

                         ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการวิจัยพัฒนา                          

                              การพัฒนาหลักสูตร        การสอนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน                                               

                      

   

                             

  

                            มีคุณภาพ                                                    

                                   เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย 

                                 เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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     ไมม่ีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทางแนวปฏิบัติ 

นโยบาย  ในการพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

นิเทศ  ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพหลักสตูร 

สรุป รายงานผลการด าเนินงาน และ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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๗.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดตามความเหมาะสม 

๘. เอกสารอ้างอิง  

                   ๑. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการพัฒนาประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

                   ๒.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

                   ๓. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

                   ๔.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

                   ๕. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่องาน(กระบวนการ)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  สพป.อบ.๑  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  รหัสเอกสาร                          หน้า ๒๐ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนนิการบรรลุตามเป้าหมาย 
                  ๒.   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์  วจิัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา      
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพรวม ผู้รับผิดชอบ 

๑  

              ศึกษา วิเคราะห์  เอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี  
     ทิศทาง แนวปฏิบัติในการพัฒนา การใช้หลักสูตร  
                 การสอน และกระบวนการเรียนรู ้
 
        

     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
       การพัฒนาหลักสูตร        การสอนและกระบวน 
                                        เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
      นิเทศ   ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน า 
                   ผู้บริหารสถานศึกษาและครู      
 
                                      ไม่มีคุณภาพ 
           ประเมินคุณภาพ                         วิจัย/พัฒนา                     
  
    
       เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ   
                      การวิจัยและพัฒนา 
       
            สรุป รายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร ่

๑.๑ ศึกษานโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การ
พัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
๑.๒  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน  
๑.๓  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

มีกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่น าไปพัฒนาครู/
ผู้เรียนได้จริง  มีรายงานการวิจัย
เพื่อพัฒนาและติดตามผลการใช้
หลักสูตรที่มีคุณภาพ 

กลุ่มงาน 
การศึกษาพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ฯ 

๒ ๒.๑  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตรลากรประเมิน
คุณภาพ 
๒.๒  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร และท าวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษามีงานวิจัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
และกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

๓ ๓.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน        
เพื่อให้เกิดกาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

มีแผนการนิเทศด้านการพัฒนา
และใช้หลักสูตร ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติการนิเทศได้จริง 

กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและกลุ่มนิเทศ  

๔ ๔.๑  ประเมินคุณภาพหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
๔.๒  น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครู
และคุณภาพนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งก าหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๔.๓  วิจัยและพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

มีรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนา
และติดตามผลการใช้หลักสูตรที่
มีคุณภาพ 

กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

๕ ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร การอสน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดตามความ
เหมาะสม 

มีเอกสารเผยแพร่และเวทีเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและกลุ่มนิเทศ  

๖ ๖.สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิงหาคม-กันยายน มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีที่มีคุณภาพ 

กลุ่มงานการศึกษา
พิเศษและกลุ่มนิเทศ  

เอกสารอ้างอิง  ๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   ๒.  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการพัฒนาประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๕. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

    ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ        การตัดสินใจ               ทิศทางหรือทางการเคลื่อนไหว 



หน้า  ๒๑ 

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี ๒๐(ม่วงสามสิบ ๕) 

ลักษณะงาน 

     ส่งเสริมให้สถานศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๐ (ม่วงสามสิบ ๕) บริหารหลักสูตร

สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  

พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  การศึกษาให้มีคุณภาพ

สูงสุด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     ๒.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

     ๓.  หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา  

     ๔.  การจัดท าเกณฑ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ         

สถานศึกษา 

แนวการปฏิบัติ 

   ๑.  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  

   ๒.  จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  ๓.  สถานศึกษาประเมินตนเอง  และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจั ดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย 

พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 

 ๕.  น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด

มาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  และวางแผนการด าเนินงาน 

 

 



หน้า  ๒๒ 

 

๖.  สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา

ต่อหน่วยงานต่อสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 

    

Flow  Chart  การปฏิบัติงานนิเทศ 

 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
                            จัดท าเกณฑ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 

 

                              สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด                      

 

                                     นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด              

 

                                                                                          ไม่บรรลุ 

                          ประเมินผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           

                                                                                                                        วิจัย/พัฒนา 

                                       บรรลุ                                              

                                   น าผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาก าหนดเป็น 

                                แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการด าเนินงาน 

 

     

                         สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



 


