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คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด  
5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  ออกเปน 7 กลุม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึง
ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

สําหรับคูมือการปฏิบัติงานการประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
ฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจํากลุมงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู  และภารกิจ
งานท่ีไดรับมอบหมายจากนโยบาย ตามจุดเนนสํานักงาน/จุดเนนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของท่ีทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้ ใหสมบูรณ สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 
1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
สามารถดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององคกร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงไดทําคูมือปฏิบัติงานข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
           1.เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสามารถ
ดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมาย 
            2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ 
2. ขอบเขตของงาน 
            เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
3. คําจํากัดความ 
            การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึงการจัดการศึกษาใหสําหรับบุคคลท่ีมีความ
ตองการพิเศษ ไดแก เด็กปญญาเลิศ เด็กท่ีมีความบกพรองดานสติปญญา เด็กท่ีปญหาดานการเรียนรู เด็ก
พิการซํ้าซอน เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ เด็กท่ีมีความบกพรองทางทางดานสายตา เด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางดานการไดยิน เด็กท่ีมีปญหาดานอารมณ และสังคม หรือเด็กท่ีมีปญหาดานพฤติกรรม 
ซ่ึงเด็กกลุมพิเศษเหลานี้ มาสามารถไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีจากการจัดการศึกษาแบบเดียวกับเด็กปกติ 
            ดังนั้นการศึกษาพิเศษจึงมีความจําเปนตอการจัดการศึกษาแกเด็กกลุมพิเศษดังกลาว ซ่ึงการจัด
การศึกษาพิเศษไดรวมถึงกระบวนการเรียนการสอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและ
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองตอความสามารถ และความตองการของเด็กพิเศษเปน
รายบุคคล 
4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
            1. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                1.1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ อาทิ 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนการจัดการศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาพิเศษ 
                1.2 ประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศึกษา
สําหรับผูเรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
                1.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูเรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
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                1.4. สงเสริมและประสาความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนตามประเภทเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษ 
                1.5 ประสานความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาพิเศษ เชน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ศูนยการศึกษา
พิเศษระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                1.6 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เพ่ือให
สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผูเรียน สามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนเต็มศักยภาพตามความตองการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหมีคุณภาพ 
                1.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
                1.8 สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 
 
 
 
 
6. แบบฟอรมท่ีใช 
                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดตามความเหมาะสม 
7. เอกสารอางอิง 
                1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                2. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                3. มาตรฐานการเรียนรวม เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 2551 

  สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศกึษาจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา 

การศึกษาพิเศษ 

สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการใชหลักสูตร 

นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ แนะนําสถานศึกษาในการใชหลักสูตร 

ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ

 ไมมี

 มีคุณภาพ

 

สรุปรายงานผล และเผยแพรประชาสัมพันธ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วจิัย 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ 
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