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คํานํา  

 คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง 
ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํานักงานเขตพนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ออกเปน 8 กลุม  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
    ดังนั้น กลุมงาน ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จึงไดยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานและมีทิศทางตามกรอบภารกิจในคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามท่ีกําหนดในคูมือเลมนี้  
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คูมือการปฏิบัติงาน 
งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1. ช่ืองาน (กระบวนงาน) 
   ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององคกร  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการบรรลุผล   
ตามเปาหมาย 
 2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  

3. ขอบเขตของงาน 
 เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการปฏิบัติงาน        
เพ่ือประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4. คําจํากัดความ 
     หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง  หลักสูตรท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณ  
ท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกท้ังมีความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต และมีคุณภาพได
มาตรฐานสากลเพ่ือการแขงขันในยุคปจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวยสวนท่ีเปนแกนกลาง     
ซ่ึงกําหนดโดยหนวยงานสวนกลางและสวนท่ีมีสาระสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถ่ินซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําหนดกรอบหลักสูตร รวมกับสถานศึกษาและทองถ่ิน นอกจากนี้ยังมีสวนท่ีเปนเนื้อหาสาระ              
ท่ีสถานศึกษาแตละแหงสามารถกําหนดเพ่ิมเติมข้ึนเองได เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับความสนใจ ความตองการ 
และความถนัดของผูเรียน 
              กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในแตละทองถ่ิน  ซ่ึงจัดทําโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระดับ
ทองถ่ิน  มีองคประกอบสําคัญ ไดแก เปาหมายและจุดเนนในการพัฒนาผูเรียนในทองถ่ิน  สาระ การเรียนรูทองถ่ิน  
และการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน  สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ จะใชขอมูลในกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  
และเปนสมาชิก ท่ีดีของสังคม  มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหา  การ
แกปญหาการดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพในชุมชน 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1.  ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางท้ัง 8 กลุม
สาระการเรยีนรู  

1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะ      อันพึง
ประสงค  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการ
ของทองถ่ิน ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1.3 ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และ
เผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู 
ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  

1.5 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และความตองการ จุดเนนของสถานศึกษาดวยกระบวนการทํางานแบบมี
สวนรวม 

1.6 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษา 

1.7 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพ่ือใหเกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 

1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
1.9 สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร 

2. ประสาน สงเสริม สนับสนนุและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังศึกษา
ศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู 
ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  

2.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และนําไปใชจัดประสบการณและ
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกดานอยางสมดุล 

2.4  สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนา  และใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
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2.5  ประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย เชน องคกรปกครอง  สวน
ทองถ่ิน กรมการศาสนา สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

2.6 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพ่ือใหเกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ 

2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2.8 สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร 

           3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
3.1  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ  
3.2  ประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศึกษา สําหรับ

ผูเรียนตามประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
3.3  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

ความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนตาม
ประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

3.4  สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรวมมือชวยเหลือกันในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนตามประเภทเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ 

3.5  ประสานความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
พิเศษ เชน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ศูนยการศึกษาพิเศษระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

3.6 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพ่ือให
สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผูเรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือพัฒนาผูเรียนเต็ม
ศักยภาพตามความตองการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหมีคุณภาพ 

3.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
3.8 สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.  แบบฟอรมที่ใช 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดตามความเหมาะสม 

8. เอกสารอางอิง  
  1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. แนวทางการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  4. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  5. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  6. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
   7. แนวทางการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มีคุณภาพ 

ไมมีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ 

จัดทําหลักสูตร เผยแพร และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 

สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการใชหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ตรวจสอบและประเมิน

คณภาพหลักสตร 

นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ แนะนําสถานศึกษาในการใชหลักสูตร 

สรุปรายงานผล และเผยแพรประชาสัมพนธ 
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 8. แนวทางในการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
  9. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
  10. คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
  11. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  12. พระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือคนพิการ พุทธศักราช 2551 
 
 
 



    9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. แบบฟอรมมาตรฐานงาน 

องาน (กระบวนงาน) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร :  

ตถุประสงค  1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการ

รรลุผลตามเปาหมาย     

                  2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
าดับท่ี ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 
1. 

 

 1.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลางทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพื้นที่ 

รวมทั้งศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการของทองถิ่น ชุมชน แนวโนมการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต  

ตลอดป มีระบบสารสนเทศที่ครบถวน

เปนปจจุบัน 

กลุมนิเทศฯ 

 

2. 

 

 2. ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรการศึกษาระดับทองถิ่นดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวน

รวมและเผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

กําหนดตามความ

เหมาะสม 

มีกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น กลุมนิเทศฯ 

3.  
 
 

3.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

ความรู ความเขาใจในการสราง ใช และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลาง และความตองการของทองถิ่นดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

กําหนดตามความ

เหมาะสม 

สถานศึกษามีหลักสูตร

สถานศึกษา ที่สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและกรอบหลักสูตร

ทองถิ่น 

กลุมนิเทศฯ 

4. 

 

 
 
 

4.สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชุมชน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอเพื่อรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตร

สถานศึกษา 

กําหนดตามความ

เหมาะสม 

ความรวมมือระหวางสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา ชุมชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กลุมนิเทศฯ 

5.  
 
 

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพื่อใหเกิด

การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 

กําหนดตามความ

เหมาะสม 

กลุมนิเทศฯ มีแผนการนิเทศ

ดานการพัฒนาและการใช

หลักสูตรที่สามารถนําไป

ปฏิบัติการนิเทศไดจริง 

กลุมนิเทศฯ 

6. 

 

 
 

6. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร ทุกปการศึกษา/

ตามรอบที่กําหนด 

- มีกรอบหลักสูตรระดับ

ทองถิ่นที่มีคุณภาพ 

- สถานศึกษามีหลักสูตร

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

กลุมนิเทศฯ 

7. 

 

 
 

7. สรุปรายงาน และเผยแพร เมื่อการประเมิน

เสร็จส้ิน 

กลุมนิเทศฯมีรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปที่มีคุณภาพ 

กลุมนิเทศฯ 
ปรับปรุง พัฒ

นา/วิจัย 

มีคุณภาพ 

ไมมี่คณุภาพ 

นิเทศ กํากับ ติดตาม  ใหความชวยเหลือ และแนะนํา

สถานศึกษาในการใชหลักสูตร 

ตรวจสอบและประเมิน 

สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการใชหลักสูตร 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสาร

และแหลงขอมลตาง ๆ 

จัดทํา หลักสูตร เผยแพร และพัฒนา

กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 

สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

สรุปรายงาน และเผยแพรประชาสัมพันธ 
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