คู่มือการปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)

นายพิสิฐ แก้วมาก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑. ชื่องาน งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒. วัตถุประสงค์
2.๑. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการปฏิ บัติ ง านของกลุ่ม งานพั ฒ นาหลั ก สูต รการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน และ
กระบวนการ เรียนรู้กลุ่ม นิเ ทศ ติดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึก ษาให้มี ประสิทธิภาพ และสามารถ
ดาเนินการบรรลุผล ตามเป้าหมาย
2. ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ ประสาน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๔. คาจากัดความ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร (Curriculum Development) หมายถึ ง การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดทาหรือ ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้าง
หลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการ
จัดทาเอกสารประกอบหลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ สาหรับผู้เรียน
การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching Instruction) หมายถึง การดาเนินการ
ของครูผู้สอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอน/จัดการเรียนรู้การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอน
การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ใน การแสวงหา
ความรู้สร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพตามที่มุ่งหวัง ในหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้( Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนใน การ
แก้ปัญหา หรือพัฒนา การดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดาเนินการ การ
สรุปผลการแห้ปัญหาและรายงานผล และนาผลการวิจัยในประยุกต์ใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัด การ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญ ญา อี ก ทั้ ง มี ความรู้และทั ก ษะที่ จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมี คุณภาพได้
มาตรฐานสากล เพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย ส่วนที่เป็นแกนกลาง
ซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และ ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ
ที่ สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกาหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ ความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน

การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้สาหรับบุคคลที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความพกพร่องหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้และ จัดการศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งในด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพ
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ งานส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึก ษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึก ษาธิการ และส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ
๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งใน
และต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึก ษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึก ษา ดังนี้
๓.๑ พัฒนาครูผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ
มี ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๕.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)
และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริม ให้สถานศึกษา
ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร
๓. พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย
๕. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก การวิจัยในชั้น
เรียนและการนิเทศภายใน
๘. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
๕.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน

๘. เอกสารประกอบ
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช
๒๕๕๑
๕. แนวปฏิบัติก ารวัดและประเมินผล ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช
๒๕๕๑
๖. แนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๗. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๘. แนวทางในการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๙. แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
๑๐. แนวทางการจัด ทาหลัก สูต รบูร ณาการปลูก ฝัง คุ ณ ลัก ษณะอั น พึง ประสงค์ ข องผู้เ รี ยนตาม
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑1. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
๑2. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อ งให้เ ปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลว ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ประกาศสานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน เรื่อง การบริห ารจัดการหลัก สูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลว ๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ ายประกาศสานัก งาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๒๕๖๑
๔) ที่ สพฐ. ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้ม าตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๑
๕) แนวทางการบริ ห ารจั ด การเวลาเรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แนบท้ า ยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานใน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลว ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๗) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลว ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๘) ที่ ๑๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

