
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นางภณิดา  ทองประไพ 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

   วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ชื่อ นางภณิดา  ทองประไพ 
ต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
วิทยฐำนะ ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
งำนนิเทศกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรกำรศึกษำปฐมวัย 
ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำมิ่งเมือง อ ำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 
 งานนิเทศการศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 นิเทศกำรศึกษำและพัฒนำงำน

วิชำกำร 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
โดยใช“้กระบวนการ CERA : 
Model” 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา “COVID Model” 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
การศึกษาปฐมวัย 
การน านโยบายการพัฒนา
ห้องเรียนและโรงเรียนคุณภาพ 
สู่การปฏิบัติ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 

1.1วำงแผน จัดท ำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำ และสรุปรำยงำนผล
กำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบ 
1.2ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหำรงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning กำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
และกำรนิเทศภำยใน 
1.3กำรนิเทศระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.4กำรนิเทศกำรศึกษำที่มุ่งประสิทธิผลต่อคุณภำพผู้เรียนและ
คุณภำพกำรศึกษำ 
1.5กำรเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติที่ดีในกำรนิเทศกำรศึกษำ 
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงและขยำยผลให้แก่ผู้อื่นได้ 
1.6ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำในกำรนิเทศและพัฒนำงำน
วิชำกำร 
1.7ควำมสำมำรถในกำรให้ค ำปรึกษำเสนอแนะและเป็นที่พ่ึงใน
กำรพัฒนำงำนวิชำกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

2 กำรนิเทศ ติดตำม กำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ

2.1กำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำ 
ช่อแฮ นำจักร ซึ่งมีโรงเรียนดังต่อไปนี้ 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำ           
ช่อแฮ  นำจักร 

 
 
1. ร.ร.วัดต้นไคร้/นำตอง 
2.อนุบำลแพร่ 
3. บ้ำนนำจักร 
4. ร.ร.วัดกำญจนำรำม 
5. ร.ร.บ้ำนป่ำแดงวันรัตน์ฯ 
6. ร.ร.บ้ำนแม่ลัว 

3 กำรค้นคว้ำทำงวิชำกำร 
การพัฒนา“หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560” 

3.1ศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำงำนวิชำกำร 
3.2กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรให้ครูได้ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

4 วิจัยปฏิบัติกำร และกำรวิจัย 
และพัฒนำ 
 
รายงานผลการด าเนินงาน  
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1” 

4.1ควำมสำมำรถในกำรวิจัยปฏิบัติกำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
งำนวิชำกำร 
4.2ควำมสำมำรถในกำรวิจัยปฏิบัติกำรและกำรวิจัย และพัฒนำ
ระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ 
4.3ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
กำรนิเทศกำรศึกษำและพัฒนำงำนวิชำกำร 
4.4ควำมสำมำรถในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำวิชำกำร
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

5 ติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
“การสะท้อนผลการนิเทศ  
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา” 

5.1ควำมสำมำรถในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริหำรกำรศึกษำของโรงเรียนและ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.2ควำมสำมำรถในกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล  
เพ่ือกำรวำงแผนกำรนิเทศและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 
5.3ควำมสำมำรถในกำรน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนและคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำ 

6 ประสำนสนับสนุนและเผยแพร่
ผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรแก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
การน าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ กิจกรรมตามนโยบาย
ของโรงเรียนในสังกัด 
การน าเสนอผลงานเพื่อขอรับ
ตราพระราชทาน “บ้านนัก 
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
การน าเสนอผลงานพัฒนา

6.1ควำมสำมำรถในกำรประสำนและสนับสนุนและเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำรแก่สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาใน
กลุ่มเครือข่าย 
การน าเสนอผลงานระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษา 

 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
1. กำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน               
2. กำรพัฒนำครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มี ควำมรู้       
ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551               
กำรพัฒนำ“หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560”   
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น                                                                  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 กำรพัฒนำ“หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560”และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น              
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบกำรเรียนรู้ Active 
Learning และจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ                                                         
5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ      
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551   
กำรพัฒนำ“หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560”    
และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำใช้ ในกำร
วำงแผนพัฒนำ 
 

2 งำนติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

2.1กำรศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ     
และประเมินผลกำรศึกษำ  
2.2กำรด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำ 
2.3กำรจัดท ำรำยงำน กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรศึกษำ 
2.4กำรเผยแพร่ผล กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรศึกษำ 

 



 
 
 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 โครงกำร“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์ 

น้อยประเทศไทย”  
1.กำรศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อยประเทศไทย” 
2. สัมมนำวิชำกำรวิทยำกรแกนน ำ โครงกำรฯ (LT และ LN) 
3. อบรมปฏิบัติกำร และเผยแพร่ควำมรู้แก่ครูผู้สอนโรงเรียน 
ในโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนจัดกิจกรรมตำมโครงกำร 
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อยประเทศไทย” 
5. กำรนิเทศ ติดตำม สัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ถอดประสบกำรณ์ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนด ำเนินกำรส่งผลงำนเพ่ือขอรับ
ตรำพระรำชทำน“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

กำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศระดับปฐมวัย 
จังหวัดแพร่ 
 

2.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
กำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
2.2 พัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง  
กำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
กำรบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
2.4 นิเทศติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กำรบูรณำกำร
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ  
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
2.5 กำรส่งเสริมสถำนศึกษำมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
2.6 กำรจัดท ำรำยงำนโครงกำรกำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
2.7 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
3.1ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศระดับปฐมวัย จังหวัดแพร่ 
3.2 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศระดับปฐมวัย จังหวัดแพร่ 
3.3จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ปฐมวัย จังหวัดแพร่ 
3.4เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบ  
และด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย จังหวัดแพร่ 
3.5สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำงำนต่อไป 

4 งำนนโยบำย 
-กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยระบบ
ทำงไกล DLTV/DLIT 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนตำม
นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4.2 นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 


