
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
นางสาวจิรฐา    ศรีภานุมาต 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ชื่อ นางสาวจิรฐา  ศรีภานุมาต 
ต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑ 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

๑.งานนิเทศการศึกษา 
2งานจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

 ๓.งานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          ๔.งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
          ๕.งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
          ๖.งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  

๗.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

          ๘.งานส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
          ๙.ประสานงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในกลุ่ม   
             เครือข่ายการศึกษา ม่ิงเมือง 
          ๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งานนิเทศการศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 นิเทศกำรศึกษำและพัฒนำงำน

วิชำกำร 
 กระบวนการนิเทศแบบ

ชี้แนะสะท้อนคิด  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฐมวัย 
 

1.1 วำงแผน จัดท ำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำ และสรุปรำยงำนผล
กำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบ 
1.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหำรงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบActive Learning กำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
และกำรนิเทศภำยใน 
1.3 กำรนิเทศระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.4กำรนิเทศกำรศึกษำที่มุ่งประสิทธิผลต่อคุณภำพผู้เรียนและ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

2 กำรค้นคว้ำทำงวิชำกำร 
-  การพัฒนาคู่มือการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 

2.1 ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำงำนวิชำกำร 
2.2 กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรให้ครูได้ใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3 วิจัยปฏิบัติกำรและกำรวิจัยและ
พัฒนำ 
-  รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 

3.1 ควำมสำมำรถในกำรวิจัยปฏิบัติกำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
งำนวิชำกำร 
3.2 ควำมสำมำรถในกำรวิจัยปฏิบัติกำรและกำรวิจัย และพัฒนำ
ระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ 
 
 

4 ติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
-  การสะท้อนผลการนิเทศ และ
น าผลไปใช้ในการพัฒนา 

4.1 ควำมสำมำรถในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริหำรกำรศึกษำของโรงเรียนและ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.2 ควำมสำมำรถในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือ
กำรวำงแผนกำรนิเทศและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 
4.3 ควำมสำมำรถในกำรน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนและคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำ 

5 ประสำนสนับสนุนและเผยแพร่
ผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรแก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
การน าเสนอผลงานวิชาการ
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามโครงการ TFE 
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 

5.1 ควำมสำมำรถในกำรประสำนและสนับสนุนและเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำรแก่สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เบญจมิตร 
 การน าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ กิจกรรมตามนโยบาย 
การน าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ กิจกรรมตามนโยบาย 
Phrae+ Coaching Model 
 

 
 งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 งำนส่งเสริมกำรนิเทศติดตำมระบบ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน เพื่อรองรับกำรประเมิน
ภำยนอก (สมศ.) 

1.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีกำรวิเครำะห์สังเครำะห์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ น ำผลกำรวิเครำะห์มำปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัด และ
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
 

2 งำนส่งเสริมและพัฒนำรูปแบบกำร
วิเครำะห์ ขั้นตอนกำรสังเครำะห์
งำน ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

2.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวม เครื่องมือวัดและประเมินผล
มำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
2.2 กำรพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน ตัวชีวัด ทั้งระดับ
ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3 งำนติดตำม ตรวจสอบ และกำร
รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 

3.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำง ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
กำรจัดท ำรำยงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ  
3.2 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

4 กำรประเมินทบทวนระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีกำร พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมขั้นตอนของงำนประกันคุณภำพ 
4.2 จัดสร้ำงโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภำพ สำรสนเทศงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รับผิดชอบงำนวิทยำศำสตร์ 

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  

2.1  พัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำโครงกำร กิจกรรม โครงงำนบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ที่มีควำมหลำกหลำย  
2.2  ฝึกทักษะขั้นตอนกระบวนกำรคิด และเน้นกำรปฏิบัติและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.3  นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ระดับปฐมวัย  
2.4  ประเมินผลกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม/โครงงำน ของ
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

2 รับผิดชอบของระดับปฐมวัย  นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 

- กำรพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย 
- กำรจัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร และก ำหนดกำรสอนของ

ระดับปฐมวัย 
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้/หน่วยกำรเรียนรู้ 
- นวัตกรรมกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัยที่ได้จำกกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ก ำหนด สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 โครงการต่อยอดการเรียนรู้ตาม
แนวทางการเรียนรู้แบบไฮสโคป 

4.1  พัฒนำรูปแบบกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ปฐมวัยบูรณำ
กำรกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้แบบไฮสโคป 
 4.2  กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือกระท ำโดยมี
หลักกำรปฏิบัติ วำงแผน  ปฎิบัติ  ทบทวน 
  

 
 
             
 
 
 
 
 


