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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) สามารถวิเคราะห์วิจัยส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา (๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
การสอนและการบริหารจัดการศึกษา 
(๓)  สามารถประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
ข้อ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้ (ก) สาระความรู้ 

(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน 
(๒) บริบททางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ 
(๔) การวิเคราะห์และก าาหนดนโยบายการศึกษา 
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน

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

ด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
(๓) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าาแผนพัฒนาคุณภาพารศึกษา

ที่มุ่งให้ เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข้อ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้ (ก) สาระความรู้ 

(๑) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
(๒) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร 
(๔) การจัดการเรียนรู้ 
(๕) จิตวิทยาการศึกษา 
(๖) การวัดและการประเมินผล 
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ 
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(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
(๒) สามารถสาธิตแนะน าครูให้จ ัดกิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน 
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะน าหลักสูตรไปใช้ 

ข้อ๖ กำรประกันคุณภำพการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และ
สมรรถนะดังต่อไปนี้ (ก) สาระความรู้ 

(๑) การบริหารคุณภาพ 
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา. 

            (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดท ามาตรฐานและการ

พัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(๒) สามารถนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
(๓) สามารถให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงานผล

การ ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก 

ข้อ๗ การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ 
ดังตอ่ไปนี้ (ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(๓) การปฏิรูปการศึกษา 
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

               (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา 
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ข้อ๘ การวิจัยทางการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย 
(๒) กระบวนการวิจัย 
(๓) การน าผลการวิจัยไปใช้ 
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(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการนกระบวนการวิจัยไปใช้ในการ

แก้ปัญหา  และพัฒนาการเรียนการสอน 
(๒) สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ 

เรียนการสอน 
(๓) สามารถด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ๆด ้านการเรียนรู้และการจัด
ใหม่การศึกษา 

ข้อ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้แนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการประกอบด้วยสาระ 
ความรู้และสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

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

อย่างสร้างสรรค์ (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ 
(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 
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(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

หมวด ๓ 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ 

ข้อ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับ
การนิเทศ 

                       (๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา  
                         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 
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กฎกระทรวง 
กำรประกอบวิชำชีพควบคุม 

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

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสภา

ครูและ บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิ และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา๒๙ ประกอบกับมาตรา๓๙ และมาตรา ๕๐ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนตรีว่าการ ัฐม กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

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 
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ตอนที่ ๒ 
กระบวนงำนกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
   ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ  

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

4. ค าจ ากัดความ 
     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง  หลักสูตร
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพ่ือการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประกอบด้วยส่วนที่เป็นแกนกลางซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนที่มีสาระ
สอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับ
สถานศึกษาและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนด
เพ่ิมเติมขึ้นเองได้ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
     การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรม
เลี้ยงดูเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้านในการที่จะเข้ารับ
การศึกษาต่อไป  การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็ก
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ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหรือมัสยิด หรือจัดเป็นชั้นเด็กเล็กในโรงเรียน
ประถมศึกษา 
              การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้ส าหรับบุคคลที่มี 
ความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาด้านการ
เรียนรู้ เด็กพิการซ้ าซ้อน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องด้าน
สายตา เด็กที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กที่มีปัญหา
ด้านพฤติกรรม ซึ่งเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้ ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษา
แบบเดียวกันกับเด็กปกติ  
              ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่ง
การจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา  (หลักสูตร) เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ  และความต้องการของเด็ก
พิเศษเป็นรายบุคคล 
              กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบ
ทิศทาง   ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งจัดท าโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น  มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น  สาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น  และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น  
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ จะใช้ข้อมูลในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นสมาชิก ที่ดี
ของสังคม  มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา  การ
แก้ปัญหาการด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพในชุมชน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนว
ทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพ้ืนที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา 
บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1.3 ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วย
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

1.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
1.9 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งศึกษาศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546  

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
และน าไปใช้จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 

2.4  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา  และใช้หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

2.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

2.6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

           3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
3.1  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

ต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ  

3.2  ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด
การศึกษา ส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  
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3.3  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

3.4  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

3.5  ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ เช่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพ่ือให้สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้มีคุณภาพ 

3.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
3.8 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดตามความเหมาะสม 

8. เอกสารอ้างอิง  
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 
3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 
4. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

5. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

6. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลาง 

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 และเผยแพร่ประชา
สัมพนธ์ 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  8. แนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

9. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
10. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
11. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
12. พระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือคนพิการ พุทธศักราช 2551 

 
 

ตอนที่ ๓  ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

             นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 

๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และ
นโยบาย 

ของทางราชการ 
๓) รับผิดชอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๓.1 นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
     ๓.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๔) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 (เข่ืองใน 4)  
๕) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้ 
   ๕.1 โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา  

          ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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