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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 



 

ค าน า 
 

 คู่มือปฏิบัติงานของ  นางหริณญา  รุ่งแจ้ง  ศึกษานิเทศก์  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  นี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  เผยแพร่ให้
ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจได้ทราบ  โดยมีรายละเอียดภาระงาน  
กระบวนการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ตามค าสั่งภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 

หริณญา  รุ่งแจ้ง 
ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
  
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ภารกิจงาน 1 
กรอบภารกิจกลุ่มงาน  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติงาน 2 
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
ภารกิจงาน 
 1. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 2. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
นางหริณญา  รุ่งแจ้ง  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  (คศ.3)  ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ล าดับที่  3     
ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได ้
 2. ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ให้ค าปรึกษา  ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และระเบียบของทางราชการ 
 3. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 4. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาปฐมวัย 
 6. งานนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาปฐมวัย 
 7. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย 
 8. งานแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  และการรายงานผลการด าเนินงาน 
 9. งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย 
 10. การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย 
 11. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมการศาสนา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น 
 12. งานขยายเครือข่ายโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  “โรงเรียนปฐมวัยน่าอยู่  อุ่นใจ  ปลอดภัย  
สร้างนิสัย  และเป็นรากฐานการเรียนรู้” 
 13. งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
 14. งานเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 15. งานเครือข่าย  สมาคมฯ  ชมรม  ชุมชน  การเรียนรู้ทางวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย 
 16. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 17. นิเทศ  ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 18. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามค าสั่ง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กรอบภารกิจ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและ 
 ผู้มีความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1.  ศึกษานโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  
ทั้งในและต่างประเทศ 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
   3.1 พัฒนาครู  ผู้บริหาร  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษา
พิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
   3.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 4. นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร  
อย่างต่อเนื่อง 

 

กลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 
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 5.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  
และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 นักเรียนก่อนวัยเรียน  ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย  สติปัญญา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีความรู้ความเข้าใจ  และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และมี    
ความทันสมัยอยู่เสมอ 

 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๒.  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔  และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ  รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
  ๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
 ๓. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน  เช่น  โรงเรียน 2 ภาษา  โรงเรียน
ตามแนวพุทธ  โรงเรียนกีฬา  โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนอัจฉริยะ    
 ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  Home  School  การศึกษาที่จัด   
ในสถานประกอบการ  ฯลฯ  เป็นต้น 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน   
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
 ๙. ด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ  :   งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส 
   และผู้มีความสามารถพิเศษ 
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๓.  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาสภาพปัญหา  งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3. สนับสนุนการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ 
คร ู ผู้บริหาร  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 4. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 5. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีผลการศึกษา  วิจัย  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

 

ภาพประกอบ  :  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
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