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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 



งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๑. ช่ืองาน  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
 ๒. วัตถุประสงค์  

2.๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
กระบวนการ เรียนรู้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ด าเนินการบรรลุผล ตามเป้าหมาย 

2. ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
๓. ขอบเขตของงาน  
เป็นแนวทางส าหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ  ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
๔. ค าจ ากัดความ  

การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
องค์ประกอบต่าง ๆ  ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดท าหรือ ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน หรือสร้าง  
หลักสูตรข้ึนมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการ 
จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียน 

 การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching Instruction) หมายถึง การด าเนินการ 
ของครูผู้สอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียน 
การสอน/จัดการเรียนรู้การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอน  
การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียน  
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรยีนใช้ใน การแสวงหา
ความรู้สร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพตามที่มุ่งหวัง ในหลักสูตร  

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยในการ 
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ  
ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนใน  การ
แก้ปัญหา หรือพัฒนา การด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ  การ
สรุปผลการแห้ปัญหาและรายงานผล และน าผลการวิจัยในประยุกต์ใช้  

 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจดั การ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมีคุณภาพได้  
มาตรฐานสากล เพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบด้วย ส่วนที่เป็นแกนกลาง 
ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถ่ินซึ่ง สานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษากาหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และ ท้องถ่ิน นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ
ที่ สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถก าหนดเพิ่มเติมข้ึนเองได้เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ ความ 
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 



 การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ 
เป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความพกพร่องหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้และ จัดการศึกษาตาม  
นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งในด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
และมีคุณภาพ  
๕. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ๕.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้มี 
ความสามารถพิเศษ  

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจดัการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ี 
ความสามารถพิเศษ 

 ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งใน 
และต่างประเทศ  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 

 ๓.๑ พัฒนาครูผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา  
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 

 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

 ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ
ม ีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น  

๕.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)  

และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา 

ด าเนินการ ดังนี ้
 ๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลกัสตูร  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

หลักสูตร 
 ๓. พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย  
๕. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน สถาน

ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  



๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป  กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก การวิจัยในช้ัน
เรียนและการนิเทศภายใน  

๘. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา และน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
๕.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ของครู  ผู้บริหาร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

  



๘. เอกสารประกอบ  
 ๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑  
 ๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑  
 ๕. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑   
๖. แนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ๗. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
๘. แนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑   
๙. แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
๑๐. แนวทางการจัดทาหลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสง ค์ของผู้เรียนตาม 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๑1. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนา 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)   

๑2. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๑) ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลว ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 

สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลว ๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๓) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ายประกาศสานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ๒๕๖๑  

 ๔) ที่ สพฐ. ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๕๖๑   

 ๕) แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แนบท้ายประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน   



๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานใน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลว ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๗) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลว ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗   

๘) ที่ ๑๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 


