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ค ำน ำ  
 

       เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของนางจิรา ลังกา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ เป็นเอกสารที่แสดง

ถึงมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

เนื้อหาในเอกสารจะเกี่ยวข้องกับขอบข่ายภารกิจหลักของงาน ๓ งาน ประกอบด้วย ๑) งานส่งเสริมพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ๒) งานส่งเสริมพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ๓) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สำรบัญ  
 

เรื่อง             หน้ำ  

 

ขอบข่ายภารกิจกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ๑ 
ขอบข่ายงานกลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ๕ 
    และกระบวนการเรยีนรู ้
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ      ๕ 
     ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ๖ 
งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้     ๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนดให้มีสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา จ านวน  ๔๒  เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ออกเป็น ๘ กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา ออกเป็น ๙ กลุ่ม                    
                ส าหรับ คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ฉบับนี้ มี
รายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
              กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ เป็นกลุ่มงานที่มีภารงานหลักท่ีรับผิดชอบและด าเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการศึกษา มีขอบข่ายภารกิจรับผิดชอบงาน ๗ งาน ดังนี้  

๑. กลุ่มงานธุรการ 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

        ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ 

        ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
      ๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
        ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
        ๓.๒  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 



๒ 
 

        ๓.๓  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
        ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
        ๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        ๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
       ๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
         ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
        ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครอืข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
                 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
       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 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
แผนภำพแสดงขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้งและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผล 

กำรศึกษำ 

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู ้

กลุ่มงำนส่งเสรมิและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

งำนธุรกำร 

กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบ

บริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 

         

กลุ่มงำนส่งเสรมิพัฒนำระบบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศกำรศึกษำ



๔ 
 

ขอบข่ำยงำนงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู ้
 

     ๑. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้วยโอกำสและผู้มีควำม 
สำมำรถพิเศษได้แก่  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ    ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษท้ังในและต่างประเทศ   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัด
การศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของสถานศึกษา โดย   พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สมารถจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และกรเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลื่อ
สถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้วยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

   ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
    ๑.๑ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
     ๑.๒ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 

    ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
             ๑) พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
            ๒) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 
 



๕ 
 

     ๑.๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง 
ต่อเนื่อง 

    ๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

   ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
       นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่
เสมอ 

  กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

            ๒. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศึกษา รวบรวมข้อมูล
และจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ  
               ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ     
   ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร   
   ๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร   พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   
   ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
   ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา
โรงเรียนตามแนวพุทธโรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น    
   ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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   ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก
การ วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา เรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

    ๒.๗ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานของสถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

        ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
    นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
    ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                ๓.  งำนศึกษำ ค้นคว้ำเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  ได้แก่ ศึกษา
สภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  น าผลการวิจัยไปก าหนด นโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้  

     ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
     ๓.๑ ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
     ๓.๒ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
     ๓.๓ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
                               ๓.๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
     ๓.๕ น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ 



๗ 

 

                  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
                  สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

                 กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 


