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บทนา
๑.๑ แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
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๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
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กรอบภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้





งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
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๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้

๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตร
๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม
แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ
๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และ
นาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
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ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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กลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
--------------------------------กรอบงาน
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๑. ชื่องาน ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระบวนการเรี ยนรู้ กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนาเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักูการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๔. คาจากัดความ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่ง หวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล เพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย ส่วนที่เป็นแกนกลาง
ซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และ ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เ ป็นเนื้อหาสาระ
ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกาหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ ความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน
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การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้สาหรับบุคคลที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความพกพร่องหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ และ จัดการศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งในด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพ
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่

บทบาทหน้าที่

๑. ประสานส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
หลักสูตร
การศึกษาพิเศษ

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ประสาน ส่งเสริม 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
สนับสนุนและพัฒนา
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
หลักสูตรการศึกษา
- ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
พุทธศักราช ๒๕๕๑
การศึกษา
- มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- หลั ก สู ต รแกนกลาง ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
๒๕๖๐
2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
- แนวทางการจัดการเรียนรู้
- แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แนวทางการวัดผลประเมินผล
- แนวทางการวัดประเมินผลคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๓. ศึกษาสภาพ บริบททางสังคม
๔. ศึ ก ษาปั ญ หา และความต้ อ งการของ
ท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
๕. ด าเนิ น การจั ด ท ากรอบหลั ก สู ต รระดั บ
ท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วน
ร่วม และ เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสัง กัด
นาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๖. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร
โรงเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาและ
ใช้ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร

ผู้รับผิดชอบ
-ผู้อานวยการ
-รอง ผอ.สพม.
-ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
- ก.ต.ป.น.
-ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
-กรรมการ
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ชุมชน
- หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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ที่

บทบาทหน้าที่

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๗. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท า
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดั บ
ท้ อ งถิ่ น และความต้ อ งการ จุ ด เน้ น ของ
สถานศึกษาด้วยกระบวนการทางานแบบมี
ส่วนร่วม
๘. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่าง
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และชุ ม ชนอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ร่ ว มมื อ
ช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
๙. นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ให้ ค าแน ะ น า
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
ครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง /พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
๑๐. ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป
และรายงาน
๒. งานประสาน
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ส่งเสริม
ข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งข้อมูล
สนับสนุนและ
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาหลักสูตร
- นโยบาย
การศึกษาพิเศษ ๒. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด
การศึกษา สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
พิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและ
วางแผนจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียน
๔. ส่งเสริมและประสานความร่มมือระหว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ

-ผู้อานวยการ
-รอง ผอ.สพม.
-ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ
-คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
- ก.ต.ป.น.
-ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
-กรรมการ
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ชุมชน
- หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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ที่

บทบาทหน้าที่

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือกันในการดาเนินการจัดการศึกษา
สาหรับผู้เรียน
๕. ประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
- โรงพยาบาล
- องค์กรปกครองส่วนจังหวัดและ
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนาผู้บริหาร สถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
๗. ตรวจสอบประเมินหลักสูตร สรุปและ
รายงาน

ผู้รับผิดชอบ
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๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ศึกษาเอกสาร แนวทางที่เกี่ยวข้อง
จัดทาหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ

ส่งเสริม และ ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร
นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร

ไม่มีคณ
ุ ภาพ

คุณภาพ
มีคณ
ุ ภาพ
สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนภาพที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจยั

12

๗. เอกสารประกอบ
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๕. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๖. แนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๗. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๘. แนวทางในการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๙. แนวทางการจัดทาหลักสูตรทวิศึกษา
๑๐. แนวทางการจัดทาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทา
๑๑. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๑๒. แนวทางการจัดทาหลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓. พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๔
๑๔. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมศิ าสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
๑๕. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลว ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลว ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ลงวันที่ ๘ มกราคม พงศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๑
๔) ที่ สพฐ. ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๑
๕) แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ลว ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๗) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลว ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๘) ที่ ๑๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๘. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสาร
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ศึกษาเอกสาร แนวทางที่

จัดทาหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้
สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ

ส่งเสริม และ ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร

นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
แนะนาสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
มีคุณภาพ

สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไม่มี
คุณภาพ

ปรับปรุง/
พัฒนา/

๑.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐
๒.ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
แนวทางการจั ดการเรีย นรู้ แนวทางการจัด กิ จกรรมพัฒ นา
ผู้ เ รี ย น แนวทางการวั ด ผลประเมิ น ผล แนวทางการวั ด
ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน
๑. ศึกษาสภาพ บริบททางสังคม
๒. ศึ ก ษาปั ญ หา และความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๕ ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วย
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม และ เผยแพร่ให้สถานศึกษา
ในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๖. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒนาผู้ บริ หารโรงเรีย น ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนา
และใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๗.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
และความต้องการ จุด เน้ นของสถานศึก ษาด้ วยกระบวนการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม
๘ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมมื อ
ช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๙. นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ให้ ค าแนะน า ช่ ว ยเหลื อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา และ ครู ผู้ สอน เพื่ อให้เ กิ ด การปรับ ปรุ ง /พั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
๘. ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป และ
รายงาน
๙.

สรุปรายงานและเผยแพร่

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ชิ้นงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

-มีระบบสารสนเทศ
ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน

เอกสารสรุปรายงาน

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

-มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่น

เอกสารกรอบหลังสูตร
ท้องถิ่น

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

-มีหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ฯ และท้องถิ่น

เอกสารหลักสูตร
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ
-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-ศน.ประจาฯ

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

-มีหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ฯ และท้องถิ่น

เอกสารหลักสูตร
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

-ความร่วมมือของ สพม.
และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศฯ มีแผนการ
นิเทศด้านการพัฒนาและ
ใช้หลักสูตร
-มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
มีคุณภาพ

-หนังสือประสานความ
ร่วมมือ

-มีรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน/นิเทศที่มี
คุณภาพ

-เอกสารสรุปรายงาน

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ
-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-ศน.ประจาฯ
-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ
-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

ทุกปีการศึกษา ตาม
ปฏิทินทีก่ าหนด
ทุกปีการศึกษา ตาม
ปฏิทินทีก่ าหนด
เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น

-ปฏิทินนิเทศ
-รายงานการนิเทศ
-เครื่องมือการประเมิน/
ตรวจสอบหลักสูตร
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๓. ชื่องาน งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย
๒. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การสอน และ
กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนาเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการปฏิบัติง านวิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัย และเป็นแหล่ง
ศึกษาให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๒ ประเด็น คือ
๓.๑ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการวิจัย เพื่อ นามาใช้
กาหนดเป้าหมายและจุดเน้น และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตรเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนากระบวนการจัดทา
หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๔. คาจากัดความ
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตร โดยเป็นการจัดทาหรือ ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็น
รากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการจัดทาเอกสารประกอบหลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ สาหรับผู้เรียน
การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching2Instruction) หมายถึง การดาเนินการของครูผู้สอน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู้ การใช้วิธีสอน
เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฏีและ
หลักการเรียนรู้และการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้ สร้างองค์
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพตามที่มุ่งหวังในหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา การดาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินการ การสรุปผลการแห้ปัญหาและรายงานผล และนาผลการวิจัยในประยุกต์ใช้
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่
บทบาทหน้าที่
๒

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑. งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร

๑. ศึกษานโยบาย แผนงาน และ
ยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การพัฒนา และใช้หลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูให้
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา
และครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย
การประเมินผลการใช้หลักสูตร การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน
และ สถานศึกษา
๕. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
แนะนาผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
๖. นาผลการวัยมาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย
ในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
๗. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร
๘. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ศึกษานิเทศก์/
กลุ่มนิเทศฯ
-ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
-หน่วยงาน
ทางการศึกษา
อื่น ๆ
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ที่

บทบาทหน้าที่

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒. งานศึกษา
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
และครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนากระบวนการ
พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้
สอนและ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูล
กระบวนการเรียนรู้
จากการวิจัยปฏิบัติการ และติดตามผล
ของผู้เรียน
การใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผล
จากการเรียนรู้และการนิเทศภายใน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทาวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
แนะนาผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ และ กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
๕. นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนคุณภาพครูและคุณภาพ
นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
โครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ศึกษานิเทศก์/
กลุ่มนิเทศฯ
-ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
-หน่วยงาน
ทางการศึกษา
อื่น ๆ
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๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน

งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี ทิศทางแนวปฏิบัติ นโยบาย ในการพัฒนาหลักสูตร การสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารและครูในการการวิจัยพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตร

การสอน/กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้บริหารและครูผสู้ อน
ไม่มีคณ
ุ ภาพ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร
มีคณ
ุ ภาพ

วิจยั และพัฒนา(R&D)

คุณภาพ

เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แผนภาพที่ ๒ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๗. แบบฟอร์มที่ใช้ (ตามความเหมาะสม)
๘. เอกสารอ้างอิง
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. เอกสารระเบียบวิธีวิจัย
๕. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๙. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่
1

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี ทิศทางแนวปฏิบัติ นโยบาย ในการ
พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

๑. ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนา และใช้หลักสูตร การพัฒนา
คุณภาพครู และผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น
และประเมินผลการใช้หลักสูตร

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

เอกสารสรุปรายงาน

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา และครูเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย การ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้น
เรียน และ สถานศึกษา
๕.นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
๖. ประเมินคุณภาพหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
๗. น าผลการวิ จั ย มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา คุณภาพครู และคุณภาพนักเรียนทั้งใน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ สถานศึ ก ษา และ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
นโยบาย การบริหารจัดการหลักสูตร
๘. วิ จั ย และพั ฒ นาการสอนและกระบวนการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน
๙. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

-มีระบบสารสนเทศ
ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน
-มีกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่
นาไปพัฒนาครู/ผู้เรียนได้
จริง
-มีงานวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร
-สถานศึกษามีงานวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตร

เอกสาร คู่มือ / ตัวอย่าง
การรายงานการวิจัย
เรื่องการพัฒนาและการ
ใช้สูตรท้องถิ่น

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ มีแผนการ
นิเทศด้านการพัฒนาและ
ใช้หลักสูตร
-มีรายงานการวิจัย ที่เกิด
จากความร่วมมือของ
สพม.และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

-ปฏิทินนิเทศ
-รายงานการนิเทศ

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-ศน.ประจาฯ
-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

มีเอกสารเผยแพร่และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-เอกสารงานวิจัย

๑๐ สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น

-มีรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน/นิเทศที่มี
คุณภาพ

-เอกสารสรุปรายงาน

ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารและครูในการการวิจัยพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตร

การสอน/กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน

นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้บริหาร
และครูผู้สอน
ไม่มีคุณภาพ

ตรวจสอบและประเมิน
มีคุณภาพ

คุณภาพหลักสูตรคุณภาพ

เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

สรุปรายงานผล และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

วิจยั และพัม
นา(R&D)

ทุกปีการศึกษา
ตามปฏิทินที่กาหนด
กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

ชิ้นงาน

-รายงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาและติดตามผล
การใช้หลักสูตรที่มี
คุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ
-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ
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การปฏิบัติงาน
โครงการ /กิจกรรม ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สู่คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
๓. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
ภาครัฐและท้องถิ่นด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ STEM Education BBL DLTV และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
2.2 เพื่อพัฒนาให้ครูผู้สอนมีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิดผ่านกิจกรรม
Active Learning พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสอดคล้อง
กับศักยภาพผู้เรียนและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน
2.5 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาร้อยละ 100 มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายการ
จัดการศึกษาของภาครัฐและท้องถิ่น
2. สถานศึกษาร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม Active Learning ที่หลากหลาย
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน
3. สถานศึกษาร้อยละ 100 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของ
คนไทย12 ประการ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีงานวิจัยการพัฒนาสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา มี ใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
2. สถานศึกษา มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
3. สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย12
ประการ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีงานวิจัยการพัฒนาสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๔. คาจากัดความ
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดทาหรือ ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตร
เดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการจัดทาเอกสารประกอบหลักสูตร และเอกสารต่าง ๆ
สาหรับผู้เรียน
การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching2Instruction) หมายถึง การดาเนินการของครูผู้สอน
ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู้ การ
ใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้ง
การใช้ทฤษฏีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้
สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพตามที่มุ่งหวังในหลักสูตร
การจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ เชิ ง รุก (Active Learning) หมายถึ ง กระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ตามแนวคิ ด
การสร้างสรรค์ท างปั ญญา (Constructivism) ที่เน้ นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่ วยให้ผู้เรี ยนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้ เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอน
เป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรืออานวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับ จากกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย
และนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ที่

บทบาทหน้าที่

๑

พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การพัฒนา
๑. ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์
ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การ
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
ครู และผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. วิเคราะห์ ผลการประเมินหลักสูตรปี
๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาหลักสูตร และประเมินผล
การใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูให้
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
๔. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) สู่ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ศึกษานิเทศก์/
กลุ่มนิเทศฯ
-ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
-หน่วยงาน
ทางการศึกษา
อื่น ๆ
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ที่

๒.

บทบาทหน้าที่

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๕. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) หรือ การวิจัย และพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
แนะนาผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน ด้านการวิจัยพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ให้มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
๗. นาผลการ พัฒนา/วิจัยมาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์
และนโยบายในการบริหารจัดการ
หลักสูตร และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๘. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ
๒. พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการวิทยากร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และกระบวนการ แกนนาของเขตพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องรองรับกับนโยบาย
เรียนรู้ สู่
ของต้นสังกัด
คุณลักษณะของ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เด็กไทยใน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับกับ
ศตวรรษที่ 21
แนวการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา/

ผู้รับผิดชอบ

รองฯ สพม.๕
กลุ่มนิเทศฯ
ศน.หัทยา
เข็มเพ็ชร
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ที่

บทบาทหน้าที่

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สพฐ.
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาให้ครูผู้สอนมีการยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการ
คิดผ่านกิจกรรม Active Learning พัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ศึกษาผลการพัฒนา (การวิเคราะห์
มาตรฐานตัวชี้วัด ,ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียนที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
กิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Best Practice (BP) การจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active
Learning
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
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๖. งานการพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศึกษา แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนา และใช้หลักสูตร การ

พัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะห์ ผลการประเมินหลักสูตรปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาหลักสูตร และประเมินผลการใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)

ผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารและครูในการการวิจัยพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตร

การสอนเชิงรุก/กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้บริหารและครูผสู้ อน
ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร/แผนการเรียนรู้

มีคณ
ุ ภาพ
เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอน
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แผนภาพที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิจยั และพัฒนา(R&D)
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๗. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่
1

ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ศึกษา แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนา และ

ใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครู และผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะห์ ผลการประเมินหลักสูตรปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาหลักสูตร และประเมินผล
การใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)

ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารและครูในการการวิจัยพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตร

การสอน/กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน

นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้บริหาร
และครูผู้สอน
ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ

ตรวจสอบและประเมิน

วิจยั และพัม

คุณภาพหลักสูตรคุณภาพ

นา(R&D)

เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

สรุปรายงานผล และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

๑. ศึกษา แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร การพัฒนา และใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครู
และผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. วิเคราะห์ ผลการประเมินหลักสูตรปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนา
หลักสูตร และประเมินผลการใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง
๒๕๖๐)

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

เอกสารสรุปรายงาน

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา และครูเพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัย การ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้น
เรียน และ สถานศึกษา
๕.นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพ

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

-มีระบบสารสนเทศ
ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน
-มีกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่
นาไปพัฒนาครู/ผู้เรียนได้
จริง
-มีงานวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร
-สถานศึกษามีงานวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตร

เอกสาร คู่มือ / ตัวอย่าง
การรายงานการวิจัย
เรื่องการพัฒนาและการ
ใช้สูตรท้องถิ่น

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ มีแผนการ
นิเทศด้านการพัฒนาและ
ใช้หลักสูตร –การสอน
Active Learning
-มีรายงานการวิจัย ที่เกิด
จากความร่วมมือของ
สพม.และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
-ชุดฝึกอบรม
-รายงานการใช้ชดุ ฝึก

-ปฏิทินนิเทศ
-รายงานการนิเทศ

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-ศน.ประจาฯ

-รายงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาและติดตามผล
การใช้หลักสูตรที่มี
คุณภาพ
-ชุดฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพ
-รายงานการใช้ชดุ ฝึก
-เอกสารงานวิจัย

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

-เอกสารสรุปรายงาน

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

ทุกปีการศึกษา
ตามปฏิทินที่กาหนด

๙. ประเมินคุณภาพหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ กาหนดเวลาตามความ
๑๐. น าผลการวิ จั ย มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนพั ฒ นา เหมาะสม
คุณภาพการศึกษา คุณภาพครู และคุณภาพนักเรียนทั้งใน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ สถานศึ ก ษา และ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
นโยบาย การบริหารจัดการหลักสูตร
๑๑. วิ จั ย และพั ฒ นาการสอนและกระบวนการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

๑๐ สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น

มีเอกสารเผยแพร่และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-แผนการเรียนรู้
Active Learning
-มีรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน/นิเทศที่มี
คุณภาพ

ชิ้นงาน

ผู้รับผิดชอบ

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ
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๒. ชือ่ งาน/โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง ในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ร้อยละ 70 ของโรงเรียนทั้งหมด และ มี “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มขึ้นปีละ 1 แห่ง (ครอบคลุม 4
จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท)
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมโยงหลั กคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม มีทักษะการดารงชีวิต สานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
3.1 ด้านปริมาณ
1) สถานศึกษาร้อยละ 100 มีข้อมูลสภาพการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ความสานึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง สามารถจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ของ สพม.5. ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ของ
โรงเรียนในสังกัด
2) บุคลากรทางการศึกษา สพม.5 ร้อยละ 100 เชื่อมโยงหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง
3) ผู้เรียนร้อยละ 80 ในสถานศึกษาพอเพียงทุกแห่ง มีคุณ ธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ทักษะการดารงชีวิต สานึกในความเป็นชาติไทย จิตสาธารณะ และ วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แบบอย่างที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนนักเรียนแบบอย่างที่ดีด้านความสานึกในความเป็นไทย เป็น
สมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

27

เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย จิต
สาธารณะ และวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก
2) ครูสามารถเป็นวิทยากรและเผยแพร่การจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ วิเคราะห์หลักคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนาหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวางแผน สู่การจัดการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
3) มีสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70
๔. คาจากัดความ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาบ่งชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้ม กันในตัวที่ดี พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้ง นี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชาประกอบด้วยสี่องค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
๑. วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม
๒. ปรัชญาแห่งศาสตร์พระราชาคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการ
นาทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และ ฐาน
คุณธรรม
เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และการวิจัย การ
ทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน
เข้าถึง หมายถึงการระเบิดจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม
พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้
ประชาชนได้เรียนรู้และนาไปประยุกต์ใช้

28

Conceptual Framework เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญา
หลักคิด/หลักการ
ของเศรษฐกิจ
ตัดสินใจ
พอเพียง

หลักการ
พัฒนาตาม
แนวทาง
พระราชดาริ

วิธีการ/
ขั้นตอน

ความรู้ + คุณธรรม >> พอประมาณ / มีเหตุผล /มีภูมิคุ้มกัน >> ๔ มิติ
ขั้นตอน
ความหมาย

ทาความเข้าใจ
ตีความปัญหาอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการวาง
แผนการดาเนินงาน

ขั้นตอน

EMPATIZE

ความหมาย

Mindset

Design
Thinking

เข้าใจ

ตัวอย่างทักษะที่
ต้องใช้

ตัวอย่างเครือ่ งมือ

DEFINE

เข้าถึง

พัฒนา

รวบรวมความคิด
ที่หลากหลายเพื่อ
สร้างไอเดีย/
ตอบโจทย์ปัญหา
ตรงจุด

พัฒนาตนแบบ สร้างแบบจาลอง
ทดสอบกับผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
สังเกต / ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้งาน

IDEATE

PROTOTYPE

TEST

การทาความเข้าใจต่อ
กลุ่มเป้าหมาย

หาแนวทาง
แก้ปัญหา

สร้างต้นแบบ
จาลอง/แนวทาง
การแก้ปญ
ั หา
สร้างประสบการณ์
จากการเรียนรู้จริง

ทดสอบ

เทคนิคการเก็บข้อมูล
-ถาม สัมภาษณ์
- สังเกต
-ร่วมประสบการณ์/ฝังตัว

- จะทาอย่างไร
ได้บ้าง
- จะเป็นได้ไหม
ที่จะทา 1,2,3
-กล้าคิด
-ทักษะ Hand
-คิดสร้างสรรค์
-ทักษะการพัฒนา
-รับฟังคามคิดเห็น กระบวนการ
-ไม่ประเมิน
ความเห็น
การตัง้ คาถาม
-Brainstorm
การทา Model
-Decision Tree
แบบจาลอง
5Why
Board game
(ถามเพื่อเข้าใจอย่าง -อริยสัจ ๔
จาลองสถานการณ์
แท้จริง)

ตีโจทย์
ระบุปญ
ั หา
ต้นตอปัญหา
เปิดใจเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า -ปัญหาทีต่ ้องแก้?
หา Insight
-พัฒนาให้ดีได้
อย่างไร?
-หา Pain Point
การสัมภาษณ์/พูดคุย การ -การคิดวิเคราะห์
สังเกต
-การตีความ
-การสรุปความ

เรียนรู้จาก
ความสาเร็จ/
ล้มเหลว
รู้จัก
ถอดประสบการณ์

-AAR
-รวบรวม
-Feedback
-ข้อเสนอแนะ
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ที่
๑

บทบาทหน้าที่

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขับเคลื่อนหลัก
๑. การขับเคลื่อน ๑. ศึกษานโยบาย แผนงาน และ
ปรัชญาของ
หลักปรัชญาของ
ยุทธศาสตร์ ในพัฒนาการบริหาร
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของ
สู่สถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. วิเคราะห์ การคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูให้
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ วิธีการของศาสตร์
พระราชา)
๔. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ วิธีการของศาสตร์พระราชา
สู่ห้องเรียน อย่างมีคุณภาพ
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เผยแพร่ความรู้
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ วิธีการของศาสตร์พระราชา
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
แนะนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ด้านการวิจัยพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ วิธีการของศาสตร์
พระราชา) ให้มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
๗. นาผลการ พัฒนา/วิจัยมาใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน

ผู้รับผิดชอบ
ศึกษานิเทศก์/
กลุ่มนิเทศฯ
-ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
-หน่วยงาน
ทางการศึกษา
อื่น ๆ
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ที่

๒.

บทบาทหน้าที่

กิจกรรมโครงการ
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการ และพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ วิธีการของศาสตร์
พระราชา) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๘. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
๒. การขับเคลื่อน กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการจัดทาหน่วยการ
หลักปรัชญาของ เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงต้นแบบ (โรงเรียนต้นแบบกับโรงเรียน
พอเพียง)
กิจกรรมที่ 2 ประเมินและยกย่องสถานศึกษา
พอเพียง ให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง”
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน
แนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง”ที่
ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ BP ผ่านเครือข่าย (PLC)
และนาผลงานเผยแพร่เป็นเอกสาร/เครือข่าย
ออนไลน์
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
“โครงการในพระราชดาริและสถานศึกษา
พอเพียง”
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

รองฯ สพม.๕
กลุ่มนิเทศฯ
ศน.หัทยา
เข็มเพ็ชร
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๖. งานการพัฒนา และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษา แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ และขับเคลือ่ นศาสตร์พระราชา
(ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและ วิธีการของศาสตร์พะราชา)
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารและครูในการการวิจัยพัฒนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการของศาสตร์พระราชา

นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้บริหารและครูผสู้ อน
ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ
ศูนย์การเรียนรู้

มีคณ
ุ ภาพ
เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการกและกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
สรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แผนภาพที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิจยั และพัฒนา(R&D)
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๘. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่
1

ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ศึกษา แผนงาน และยุทธศาสตร์ในพัฒนาการบริหารจัดการ และ
ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
(ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและ วิธีการของศาสตร์พะราชา)
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารและครูในการการวิจัยพัฒนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วิธีการของศาสตร์พระราชา

นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้บริหารและ
ครูผู้สอน

ไม่มีคุณภาพ
ตรวจสอบและประเมินต้ นแบบ/ศูนย์ฯ

วิจยั และพัม
นา(R&D)

มีคุณภาพ

เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การบริหารจัด
การกและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดขั้น
สูง
สรุปรายงานผล และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

๑. ศึกษานโยบาย แผนงาน และ
ยุทธศาสตร์ ในพัฒนาการบริหาร
จัดการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. วิเคราะห์ การคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

เอกสารสรุปรายงาน

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูให้
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา
๔. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารและครูใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เผยแพร่ความรู้
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูท้ ี่พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดขั้นสูง
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ด้านการวิจัย
พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดขั้นสูงตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา
๗. นาผลการ พัฒนา/วิจยั มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์
และนโยบาย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา

กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

-มีระบบสารสนเทศ
ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน
-มีกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่
นาไปพัฒนาครู/ผู้เรียนได้
จริง
-มีคู่มือแนวทางการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงศาสตร์
พระราชา ผ่านทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
-สถานศึกษามีงานวิจัย/
สรุปรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนผ่านทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสาร คู่มือ / ตัวอย่าง
การรายงานการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

-ศึกษานิเทศก์
กลุ่มหลักสูตร
-กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ มีแผนการ
นิเทศด้านการพัฒนาและ
น้อมนาศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบตั ิ
-มีรายงานการวิจัย ที่เกิด
จากความร่วมมือของ
สพม.และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
-ชุดฝึก/ใบงานการ
วิเคราะห์
-รายงานผลการพัฒนา

-ปฏิทินนิเทศ
-รายงานการนิเทศ

-ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบฯ
-ศน.ประจาฯ

-รายงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาและติดตาม
-ชุดฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพ
-รายงานการใช้ชดุ ฝึก

-ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ
-กลุ่มนิเทศฯ

๑๐ สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เมื่อการประเมินเสร็จ
สิ้น

-มีรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/นิเทศที่มี
คุณภาพ

-เอกสารสรุปรายงาน

-ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ
-กลุ่มนิเทศฯ

ทุกปีการศึกษา
ตามปฏิทินที่กาหนด
กาหนดเวลาตามความ
เหมาะสม

ชิ้นงาน

ผู้รับผิดชอบ

33

คาสั่งมอบหมาย การปฏิบัติงาน
โครงการ /กิจกรรม ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

