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 ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

เอกสารชุด“คู ่ม ือแนวดำเน ินงานการศึกษาพิเศษ”นี ้จ ัดทำขึ ้นเพ ื ่อใช ้ เป ็นเอกสารพัฒนาความรู้                
ความเข้าใจ  เจตคติที่ดีและแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนร่วม ของโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี 
ความต้องการพิเศษ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

- งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
- งานพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
- งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษา 

พิเศษ 
- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และ 

ผู้มีความสามารถพิเศษ 
- งานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนจัดการเรียนรวมทั่วไป 

- งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตาม  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน(แนะแนว) 

- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารชุด “คู่มือแนวดำเนินงานการศึกษาพิเศษ” นี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อคณะ

ครู และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในการที่จะด าเนินงานจัดการเรียนร่วมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 
 

วิรัตน์  สุทัศน์ 

งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
 

                                               หน้า 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย       ๑ 
ขั้นตอนการทำงาน         ๒ 
งานพัฒนาหลักสูตร การศึกษาพิเศษ       ๓ 
งานพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา       ๕ 
งานนิเทศติดตาม         ๘ 
งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน      ๑๑ 
งานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ        ๑๓ 
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม      ๑๔ 
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย       ๑๖ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน        ๑๙ 
RAT MODEL         ๒๐ 

 



๑. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 

๑.๔ สง่เสริม สนับสนุน ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการ วจิัย
และติดตามผลการใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพผู้เรียน และการนิเทศ 

๑.๕ นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการกำนโยบาย วางแผนงาน และก าหนดยุทธศาสตร์ใน พัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตรการพัฒนาและใช้หลักสูตรในเขตพ้ืนที่ 

๑.๖ เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ 

เรียนรู้ตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และการนิเทศภายใน 

๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำปฏิบ ัต ิการ (Action Research) เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการนิเทศภายใน

๑.๙ นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และกำหนดยุทธศาสตร์ใน 
พัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ 

๑.๑๑ เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๑ 



                ผังข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัพัฒนา 
หลักสตูรการศึกษาพิเศษ 

ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและตดิตามการ 
ใช้หลักสูตร 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
จัดทำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลใน 
การกำนหนดนโยบาย 

ส่งเสริม สนับ สนุนผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วจิัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏบิัติการและติดตามผลการใช้หลักสตูรการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และการนิเทศภายใน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจยั 
ปฏิบัติการ ( Action Research) 

 
เผยแพรค่วามรู้และจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับการวิจยั 

๒ 



๒. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
ลักษณะงาน 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคล( IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
เรียนรวม 
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ .พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. ศึกษานโยบายของรฐับาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาพิเศษ 

๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 
๓. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศึกษามีความพร้อมในการจดัการศึกษาพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสม กับ

ศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ และด˚าเนินการ 

วิจัยในชั้นเรียน เพ พัฒนาหลักสูตรได้ 
๓.๒ การมีสว่นรว่มของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่

เกีย่ว ในการจัดท˚าหลักสูตรการศึกษาพิเศษข้อง 
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาพิเศษ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นต้น 
๕. นเิทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาพิเศษ และให้ความช่วยเหลือ 

สถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๓ 



ผังขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 

ที่จัดการศึกษาพิเศษ 

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
พื้นฐาน 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

นำผลการนิเทศไปใช้ในการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

๔ 



๓. งานพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ ลักษณะ
งาน 

งานพัฒนาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาพิเศษเป็นงานส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบรหิารจดัการเรียนร่วม และด้านการจัด กิจกรรม
การเรียนการสอนเด กเรียนร่วมตามศักยภาพ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ .พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส˚านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต๒  รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม 
และทิศทางในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 

๓. ก˚าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
และเป้าหมายของหน่วยงานต้นสงักัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้านนโยบายและการ 
ปฏิบัติ 

๔. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้้บริหารสถานศึกษาและครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้าน
การ บริหารจดัการศึกษาพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ตามนโนบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม 
โครงการโรงเรียน แกนน˚าจัดการเรียนร่วม และโครงการพัฒนาคุณภาพสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
และตามแนว ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

๕. เน้นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming 
ดังนี้ ๕.๑ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดเด่น และจุดด้อย 
๕.๒ นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ (Plan) และจัดทำโครงการ โดยยึดเป้าหมายและ 

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการประจ˚าป ี/โครงการ/นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
๕.๓ ดำเนินงานตามแผนการนิเทศ / โครงการ (Do) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน 

เกี่ยวข้อง 

๕ 



๕.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างเสม่ำเสมอ (Check) 
๕.๕ ปรับปรุง (Act) และพัฒนาคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูอย่างต่อเนื่อง 

๖. สรุปและรายงานผล 

๖ 



ผังขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ
การ จัดการศึกษาพิเศษและการประกันคุณภาพ

ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส˚านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัด โดยเน้นการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้ง ในด้านนโยบายและการปฏิบัติ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้รับการ 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร จัดการศึกษา 
พิเศษ 

 
 

 
 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างเป็นระบบโดยใช้

คุณภาพของDeming 

สรุปและรายงานผล 

๗ 



๔. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษา
พิเศษ 
ลักษณะงาน 

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ เป็นงานนิเทศ ติดตามการ 
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัด กิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งให้เด กมีพัฒนาการตามศักยภาพ มีคุณภาพตามแผนการ จัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) 

 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ .พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สู่แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ 
บุคคล(IIP) และการนิเทศแนวใหม่ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และน าไปใช้ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวมโดยให้สถานศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนร่วม โดยใช้กระบวนการ ที่
เชื่อมโยงกันระหวา่งกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ การศึกษาที่ปฏิบัติ 
อย่างสอดคล้องประสานสัมพันธ์กัน โดยกระบวนการบริหาร 
ท˚าหน้าที่ควบคุม ก˚ากับ ดูแล ให้กระบวนการเรียนการสอนด˚าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการนิเทศ 
การศึกษาเป็นแหล่งนวัตกรรม และเทคโนโลยี ท่ีท˚าหน้าท่ีเป็น  ตัวประสานความรู้ ความคิด 
สู่ความสามารถในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุ 
เป้าหมาย ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูมีการพัฒนาคุณภาพ ทีส่่งผลให้ผู้เรยีนได้รับ 
การพัฒนาตามศักยภาพ 

๔. ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูให้ได้มาตรฐาน การศึกษาส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนให้สูงขึ้นเป็นไปตามจุดหมายของหลักสตูรการศึกษา ดังนี ้

๑) วิเคราะห์ครู จุดเด่น ข้อจ˚ากัดและความต้องการ เพื่อน˚าข้อมูลไปใช้ในการ วางแผนการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

๒) วางแผนนิเทศ ด˚าเนินการนิเทศตามแผนและปฏิทินนิเทศ โดยมีการกำหนด
ทำงานร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่ายเสมอ 

๘ 



๓) ประเมินผลการพัฒนาครู และด˚าเนินการนิเทศ เพิ่มเติมให้ครูมีความสามารถในการสอน 
เพ่ิมมากข้ึน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและแสดงพฤติกรรมสำคัญท่ีส่งผลต่อการ 
เรียนรู้รอบด้านของผู้เรียน (Best Practices) ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพ 

๔) ใช้กระบวนการนิเทศและพัฒนา 
ดังนี้ 
 ๔.๑จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

๔.๒วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นตามนโยบายจุดเน้น
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา        
 ๔.๓วางแผนการนิเทศท้ังการนิเทศด้วยตนเองและการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง         
 ๔.๔สร้างสื่อ เครื่องมือ วิธีการและนวัตกรรมการนิเทศ    
 ๔.๕ปฏิบัติการนิเทศตามแผน ร่วมคิด ร่วมทำนำมาตรฐานการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนและห้องเรียน       
 ๔.๖สร้างเครือข่ายการนิเทศร่วมกับศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโรงเรียนครูในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือดำเนินการใหเป็นการนิเทศ ๑๐๐%    
 ๔.๗ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตามวงจรของ Deming 
(PDCA)ประเมินและสรุปผลการนิเทศ ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและนำ
ข้อมูลไปใช้ 

    ๔.๘ปรับปรุงและสร้างความยั่งยืนให้แก่ครู ผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ       

  
 
% 
 
๔ 
% 
 
 
%

 
 
 

 

๙ 



ปรับปรุง/พัฒนา 

จัดท˚าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผังการดำเนินงาน 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สูก่าร 
จัดท˚าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนร่วม 

การศึกษาพิเศษ 

 

 

การปรับปรุง/พัฒนา 

๑๐ 



ผังขั้นตอนการด าเนิน  
๕. งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส                

และผู้มีความสามารถพิเศษ 
ลักษณะงาน 

งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ ที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาพิเศษ เป็นงานที่ 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ  ในการจัดการศึกษาพิเศษ 

 

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

ฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ .พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ศึกษาทิศทางและเป้าหมายการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ ฐาน 

๒. ศึกษานโยบายและเป้าหมายการสร้างความรว่มมือกับหนว่ยงานอ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ 

๓. วิเคราะห์ภารกิจงานและแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน    
 ๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ ที่เกี่ยวขอ้ง 

๕. ด˚าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนให้บรรลุเป้าหมาย 
๖.สรุปรายงานผล 

๑๑ 



 

 

 
 
 

ผังการดำเนินงาน 

 

ศึกษาทิศทางและเป้าหมาย       

การ 

 

วิเคราะห์ภารกิจงานและแนวทาง 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

อ  ื  ืน 

ให้บรรลุเป้าหมาย 

สรุปรายงาน
ผล 

 
 

๑๒ 



ผังขั้นตอนการด าเนิน  
๖. งานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนจัดการเรียนรวมทั่วไป 
ลักษณะงาน 

งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและโรงเรียนเรียนรวม เป็นการด˚าเนินการ กับบุคลากรใน 
โรงเรียนแกนนำการเรียนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของส˚านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กพิเศษ ตามโครงสร้าง SEAT โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

ฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ .พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษานโยบายของส˚านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐ า น  และส˚านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพิษณูโลก เขต๒ ในด้านเป้าหมายคุณภาพและแนวด˚าเนินการ 
๓. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ 
๔. รวบรวมศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
๕. วิเคราะห์สภาพโรงเรียน (จุดเด่น จุดด้อย) 
๖. ก˚าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
๗. ก˚าหนดแนวทาง/วิธีการในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
๘. สร้างเครือข่ายในการท˚างาน/การนิเทศร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย 
๙. ก˚าหนดภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด 
๑๑. ด˚าเนินการตามแนวทางท่ีก˚าหนด 
๑๑. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระหว่างการด˚าเนินงาน 
๑๒. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางเพ่ือให้บรรลุผล 
๑๓. สรุปรายงานผล 
๑๔. ยกย่อง ชื่นชมผลงานและผดุงคุณภาพของโรงเรียน 

๑๓ 



 

 

 

 
 

 

กระบวนการนิเทศและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/โรงเรียนเรียนรวมทั่วไป 
 

 
 

ศึกษานิเทศก ์ผู้รับผิดชอบ 
งานนิเทศการศึกษาพิเศษ 

 
 

 

โรงเรียนต้นแบบ 
จัดการเรียนรวม/ 
โรงเรียนเรียนรวม 

 
 

 

โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
๓ โรงเรียน 

 
 เครือข่ายการนิเทศเรียนรวมทั่วไป 

๑. การพัฒนา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ 
๑.๒ 

 
๑.๓ 

 
๑.๔ 

การก่อรูปเครือข่ายการนิเทศโรงเรยีนเรยีนรวม 
การจัดระบบบริหารเครือข่ายการนิเทศ 
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม/โรงเรียนเรียน
ร่วม การใช้ประโยชน์เครือข่ายการนิเทศ 
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 
การธ˚ารงรักษาเครือข่ายการนิเทศโรงเรียนแกนน˚าจัดการเรียนรวม 

เครือข่ายการนิเทศ 
โรงเรียน 
ต้นแบบเรียนรวม/ 
โรงเรียนเรียนรวม 
ทั่วไป 

๒. การนิเทศโรงเรียน 
เรียนรวม โดยใช้ 
เครือข่าย การ 
นิเทศ 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 

ความหมายของการนิเทศโรงเรียนเรียนรวม 
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
ยุทธศาสตร์การนิเทศ 
ขอบข่ายและภารกิจการนิเทศ 

 ๒.๕ กระบวนการนิเทศและพัฒนา 

 ๒.๖ 
๒.๗ 

เทคนิคการนิเทศ 
ปฏิทินและกิจกรรมการนิเทศ 

๓. คุณภาพโรงเรียน ๒.๘ 
๓.๑ 

เครื่องมือนิเทศ 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/โรงเรียนเรียนรวมทั่วไปมีคุณภาพตาม 

ร่วมต้นแบบ/  
 
๓.๒ 
๓.๓ 

โครงสร้างSEATของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน 
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
พิเศษ โรงเรียนเรียนเรียนรวมเป็นแหล่งเรียนรู้/ให้ความช่วยเหลือแก่
โรงเรียน อนื่  ๆ ได้ 

โรงเรียนเรียนรวม 

ส˚านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต๒ 
ด˚าเนินงานโรงเรยีนต้นแบบ/โรงเรียนเรยีนรวมทัว่ไป ตาม 

นโยบายของส˚านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และ 
กำหนดนโยบายขยายผลสู่โรงเรียนเรียนรวม 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



ผังขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
 

ศึกษากฎหมาย ระเบยีบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ในด้านเป้าหมายคุณภาพและแนวด˚าเนินการ 

สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการ 
ยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ 

วิเคราะหส์ภาพโรงเรียน (จุดเด่น จุดด้อย) 

รวบรวมศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงแก้ไขแนวทางเพ่ือให้บรรลุผล สรุปรายงานผล  ยกย่อง ชื่นชมผลงาน 

และผดุงคุณภาพของโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๕ 



๗. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้                        
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้โดย เน้นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 
ลักษณะงาน 

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน(แนะแนว) 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ .พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. สนบัสนนุการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ของครู 

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๕. น าผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

๑๖ 



๘. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน ลักษณะ

งาน 

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน เป็นงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือเพ  พัฒนาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนให้จัดการศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ นักเรียน ครูผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 

 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายองส˚านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต๒ 

 

๒. ระเบียบส˚านักงานเขตพ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต๒ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน

 ๑. ศึกษานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายของส˚านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต๒ 

 ๒.ศึกษาระเบียบกลุ่มโรงเรียนของส˚านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต๒ 

๓ .สง่เสริมสนบัสนนุ นิเทศ ตดิตาม และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
๑) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัญหาในด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสำรวจความต้องการของผู้รับการนิเทศในกลุ่มโรงเรียน                  
๒) จัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามนโยบาย และจุดเน้น 
๓) สร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และ 

เป้าหมาย 
๔) วางแผนการปฏิบัติการนิเทศร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม

โรงเรียน                                                                                                       

๕) สร้างสื่อ เครื่องมือการนิเทศ 
๖) ดำเนินการตามแผนการนิเทศ 
๗) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
๘) ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ 
๙) สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

๑๗ 



 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบกลุ่มโรงเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต๒ 

ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือ 

๑๘ 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

 
๓ 

รวบรวมขอ้มลูและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาวังทอง ๔ จํานวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก ่
๑. โรงเรียนบ้านดินทอง 
๒. โรงเรียนบา้นซำเตย (ประกอบ นงนุช อุปถัมภ์) 
๓. โรงเรียนชุมชน ๒ บ้านกกไม้แดง 
๔. โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 
๕. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 
๖. โรงเรียนวัดพันชาล ี
๗. โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พฒันา 
๘. โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 
๙. โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 
๑๐. โรงเรยีนบ้านหนองงา 
๑๑. โรงเรยีนสามัคคีธรรม 
๑๒. โรงเรยีนบ้านวังไมต้อก 
ดําเนินการนเิทศ ติดตามโรงเรยีนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวัง
ทอง 4 ตามนโยบาย/จดุเน้นของ สพฐ. และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดยใช้ กระบวนการนเิทศเชิงระบบ ๘ ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาขอ้มูลโรงเรียน 
ขั้นตอนท่ี ๒ กําหนดเป้าหมายดำเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี ๓ จัดทําเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนท่ี ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนท่ี ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนท่ี ๖ ประเมินผล 
ขั้นตอนท่ี ๗ รายงาน 
ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 
รายงานผลการนเิทศ ติดตามโรงเรยีนเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
วังทอง ๔  
๓.๑ มีขอ้มูล และระบบสารสนเทศโรงเรยีนเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาวังทอง ๔  
๓.๒ มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
ติดตามโรงเรียนเครือ      ของเครือพัฒนาการศึกษาวังทอง ๔  
๓.๓ มรีายงานผลการนิเทศ ตดิตามโรงเรียน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง ๔ 

๑. มีขอ้มูล และระบบสารสนเทศโรงเรียน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง ๔ 
 
๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/ 
บันทึกการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย 
พัฒนาการศึกษาวังทอง ๔  
 
๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง ๔ 

๑๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



 
 
 
 
 
 
 


