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แนวทางการนเิทศหลักสูตรสถานศึกษา 

         จตุพร สุทธิวิวัฒน์* 

  การนิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น ผู้นิเทศจ าเป็นต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งถือว่าเป็น “หลักสูตรแกนกลาง” และกระบวนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้เข้าใจ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบความเข้าใจของครู และแนะน าครูให้สามารถจัดท าและใช้
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งจัดท ารายวิชาเลือก และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง โดยขอเสนอ
ประเด็นการนิเทศดังต่อไปน้ี  

ประเดน็การนเิทศ แนวทางการนเิทศ 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
        1.1.1 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไว้แล้วหรือไม่ 
        1.1.2 สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร โดยใคร 
        1.1.3 หลักสูตรสถานศึกษาสัมพันธ์กับหลักสูตรแกนกลาง 
(หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551) อย่างไร 
        1.1.4 หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
        1.1.5 บริบทพื้นฐานของชุมชนน ามาใช้ในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างไร (มีการวิเคราะห์อย่างไร สภาพชุมชนเป็นอย่างไร 
ชุมชนมีบทบาทในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร) 
        1.1.6 องค์ประกอบของสถานศึกษาสอดคล้องกับองค์ประกอบของ
หลักสูตรแกนกลางหรือไม่ อย่างไร 
        1.1.7 แต่ละองค์ประกอบก าหนดอย่างไร ใช้ข้อมูลอะไร ใครเปน็    
ผู้ก าหนด แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กันอย่างไร โดยที่แต่ละองค์ประกอบ
ควรนิเทศในประเด็น ดังน้ี 
            - ปรชัญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายของหลักสตูรสถานศึกษา 
(ก าหนดอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของสถานศึกษาหรอืไม่ อย่างไร) 
           - โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ก าหนดอย่างไร ประกอบด้วย
อะไรบ้าง-ระดับการศึกษา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน หน่วยกิต รวมทั้งจ านวนหน่วยกิตในแต่ละ
ระดับทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกในแต่ละสาระการเรียนรูเ้ป็นอย่างไร) 
           - รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก (รหัสวิชาบังคับถูกต้องหรือไม่ 
รายวิชาเลือกมีที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นหรือไม่ กี่รายวิชา อะไรบ้าง เข้าใจ
วิธีการจัดท ารายวิชาเลือกหรือไม่ จัดท าเป็นเอกสารอย่างไร-แยกตามระดับ
การศึกษาหรือแยกตามวิชาบังคับกับเลือก)    

 
 
- ซักถาม 
- ศึกษาเอกสาร 
- ดูร่องรอยการจัดท า (ถ้าม)ี 
- ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 
 
 

 



 

ศึกษานิเทศก ์กศน. หนา้ 2 

 

แนวทางการนเิทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ประเดน็การนเิทศ แนวทางการนเิทศ 
           - การจัดการเรียนรู้ (ใช้ข้อมูลใดบ้างในการก าหนดวิธีการจัดการ
เรียนรู้ ก าหนดอย่างไร) 
           - การจัดกระบวนการเรียนรู้ (จัดอย่างไร มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง) 
           - กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต (ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
หลักการ รูปแบบ แนวทางการจัดและวิธีการจัดอย่างไร มีเอกสารแนวทาง
จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตอีกเล่มหรือไม่) 
           - สื่อการเรียนรู้ (ประกอบด้วยอะไรบ้าง –สื่อที่ผลิตจากส่วนกลาง
หรือสื่อที่ครูพฒันาขึ้นเอง เป็นสื่อประเภทใด) 
           - การเทียบโอน (ท าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเอกสารแนว
ทางการเทียบโอนอีกเล่มหรือไม)่ 
           - เกณฑ์การวัดและประเมินผล (ท าอย่างไร ประกอบด้วย
อะไรบ้าง) 
           - เกณฑ์การจบหลักสูตร (ท าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง) 
           - การบริหารจัดการหลักสูตร (ท าอย่างไร) 
   1.2 การใช/้ขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.2.1 สถานศึกษาวางแผนการใช-้ขับเคลื่อน-ติดตามหลักสูตร
สถานศึกษาหรอืไม ่อย่างไร (เช่น การท าประชาพิจารณ์ก่อนใช้ การจัดท า
แผน ฯลฯ) 
     1.2.2 สถานศึกษาเสนอขออนุมัติ (ผู้บริหารสถานศึกษา) และขอความ
เห็นชอบ (คณะกรรมการสถานศึกษา) จากผู้มีอ านาจหรือไม่ 
      1.2.3 สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
อย่างไร (เช่น การประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมสื่อ การอบรมครู 
ฯลฯ) 
     1.2.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร 
(เช่น งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ) 
     1.2.5 สถานศึกษามีการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร มีการน าผลการติดตามไปปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาอย่างไร 
     1.2.6 สถานศึกษาและผูน้ิเทศได้นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
หรือไม่ อย่างไร ผลการนิเทศเป็นอย่างไร และด าเนินการต่อเนื่องจากผล
การนิเทศอย่างไร 
 
2. รายวิชาเลือก  
     2.1 ท าไมจึงจัดท ารายวิชานี้ พัฒนามาอย่างไร  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ซักถาม 
- ศึกษาเอกสาร 
- ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ซักถาม 
- ศึกษาเอกสาร 
- ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 
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แนวทางการนเิทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ประเดน็การนเิทศ แนวทางการนเิทศ 
    2.2 สถานศึกษาออกแบบรายวิชาเลือกที่จะพัฒนาอย่างไร (ใช้ข้อมูล
ใดบ้าง ส าหรับผู้เรียนระดับใด ก าหนดหน่วยกิตอย่างไร จัดท าค าอธิบาย
รายวิชาและรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาอย่างไร จัดท าแบบเรียนรายวิชา
นี้หรือไม ่ใครเป็นผูจ้ัดท า) 
    2.3 แผนผงัความคิด (Mind map) ของรายวิชาเลือกที่จะพัฒนา
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีการวิเคราะห์กับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
สาระการเรียนรู้ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อยา่งไร 
    2.4 มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ระดับและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างไร ครอบคลมุ ความรู้ (K) ทักษะ (P) และเจตคติ (A) หรือไม่       
    2.5 มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาอย่างไร ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการให้ผู้
เรียนรู้และท าได้หรือไม่ อย่างไร 
   2.6 มีการจดัท ารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาอย่างไร ประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
 
3. แผนการจดัการเรียนรู ้
   3.1 ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ลักษณะใด (แผนฯบูรณาการ/แผนฯ
รายวิชา) เพราะเหตุใด 
   3.2 ครูมีวิธีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไร   
       3.2.1 หากเป็นแผนฯบูรณาการ  
           - มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อย่างไร 
           - ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
           - ถ้าท าแผนฯบูรณาการใช้อะไรในหลักสูตรมาบูรณาการ 
           - มีสาระที่ไม่สามารถบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ จัดการ
เรียนการสอนอย่างไรกับสาระนั้น 
       3.2.2 หากเป็นแผนฯรายวิชา 
           - ก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาอย่างไร (ให้ครบทุก
รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน) 
       3.2.3 แผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นอย่างไร  มีทั้งแผนรายภาคเรียน 
และแผนรายสปัดาห์หรือไม่ น าแผนฯไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือไม่ ผล
การใช้เป็นอย่างไร  
      3.2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการอนุมัติก่อนน าไปใชห้รือไม่ ใคร
เป็นผู้อนุมัติ อย่างไร  
      3.2.5 ครูบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนแต่ละครัง้ในบันทึกหลัง
สอนหรือไม่ เสนอให้ใครทราบบ้าง มีการสั่งการอย่างไรหรือไม่ 
      3.2.6 ครูด าเนินการต่อเนื่องจากบันทึกหลังสอนหรือไม่อย่างไร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ซักถาม 
- ศึกษาเอกสาร 
- ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 

 


