
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
กลุมงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางวิมลสิริ  ประเทือง 
ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ นางวิมลสิริ  ประเทือง 
ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
 
งานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
งานนิเทศการศึกษา 
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 
งานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 งานนิเทศการศึกษา 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 นิเทศการศึกษาและพัฒนางาน

วิชาการ 
การนิเทศแบบมีสวนรวม โดยใช 
“กระบวนการ PIDRE” 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
หลักสูตรทองถิ่น 
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
เกณฑหองเรียนคุณภาพ โรงเรียน
คุณภาพ กลุมเครือขายการศึกษา
พญาพล 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุมเครือขายการศึกษา
พญาพล 
 

1.1 วางแผน จัดทําแผนการนิเทศการศึกษา และสรุปรายงานผล 
การนิเทศอยางเปนระบุบ 
1.2 สงเสริมใหโรงเรียนบริหารงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและการนิเทศภายใน 
1.3 การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.4 การนิเทศการศึกษาท่ีมุงประสิทธิผลตอคุณภาพผูเรียนและ 
คุณภาพการศึกษา 
1.5 การเปนแบบอยางในการปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศการศึกษา 
สามารถเปนแบบอยางและขยายผลใหแกผูอ่ืนได 
1.6 ความสามารถในการเปนผูนําในการนิเทศและพัฒนางาน 
วิชาการ 
 
1.7 ความสามารถในการใหคําปรึกษาเสนอแนะและเปนท่ีพ่ึงใน 
การพัฒนางานวิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

2 การคนควาทางวิชาการ 
1. การพัฒนาแนวทางการสอน
ภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคํา   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
2. คูมือการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการสอนภาษาไทยแบบ
แจกลูกสะกดคํา ชั้นประถมศึกษา  
ปท่ี 1 

2.1ศึกษาคนควาทางวิชาการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนางานวิชาการ 
2.2การเผยแพรผลงานวิชาการใหครูไดใชประโยชนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 



ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 วิจัยปฏิบัติการและการวิจัยและ

พัฒนา 
รายงานวิจัย เรื่อง การใช
กระบวนการกลุม (Focus group)  
เพ่ือศึกษาขอมูล 
สภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 

3.1ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา
งานวิชาการ 
3.2ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการและการวิจัย และพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษา 
3.3ความสามารถในการศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การนิเทศการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ 
3.4ความสามารถในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาวิชาการ
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
“การสะทอนผลการนิเทศ และนํา
ผลไปใชในการพัฒนา” 

4.1ความสามารถในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการ
จัดกระบวนการเรียนรู การบริหารการศึกษาของโรงเรียนและ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4.2ความสามารถในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือ
การวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 
4.3ความสามารถในการนําผลการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลผูเรียนและคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนา 

5 ประสานสนับสนุนและเผยแพร
ผลงานทางดานวิชาการแก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
การนําเสนอผลงานวิชาการการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยประสบผลสําเร็จโรงเรียน
วัดเมธังกราวาส 
การนําเสนอนวัตกรรมการสอน
ภาษาไทยรูปแบบบทเรียนสําเร็จรูป 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –          
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อโควิด 19 
การนําเสนอผลงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในกลุมเครือขายการศึกษา 
การนําเสนอผลการนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู กลุมเครือขาย
การศึกษาพญาพล 

5.1ความสามารถในการประสานและสนับสนุนและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการแกสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 



 

 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู 

1. การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               

2. การพัฒนาครู และผูบริหารสถานศึกษาใหมี ความรู ความ

เขาใจในการจัดทําหลักสูตร สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตร

ทองถ่ิน                                                                  

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนา หลักสูตร

สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน              

4. สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรู Active 

Learning และจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนน 

ผูเรียนเปนสําคัญ                                                         

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และนําขอมูลมาใช ในการวางแผน

พัฒนา 

2 งานติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู 

3.1การศึกษา วิเคราะห แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษา  
3.2การดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
3.3การจัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การศึกษา 
3.4การเผยแพรผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 

 

 งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนภาษาไทย 
1.1 พัฒนาครูผูสอนภาษาไทย เรื่องกระบวนการจัดการเรียน 

การสอน 
1.2 นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  

และแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได 
1.3 สงเสริมสถานศึกษาใหมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 



ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การศึกษาประสบผลสําเร็จกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1.4 สงเสริมศักยภาพและความสามารถของครูผูสอนภาษาไทย 
1.5 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมครูวิชาการ

ภาษาไทย 
1.6 สงเสริมศักยภาพและความเปนเลิศดานภาษาไทยของ

นักเรียน 
 
 

2 งานนโยบาย 
 

2.1 สงเสริม สนับสนุนใหความรวมมือในการพัฒนางานตาม  
     นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 
 

3 การนิเทศโรงเรียนเครือขาย
การศึกษาพญาพล 10 โรงเรียน 

1. บานหวยมา 
2. บานสวนเข่ือน/แมแคม/

ทุงเหนือ/บานดง 
3. บานถ่ิน 
4. บานน้ําชําวิชัยฯ 
5. บานนนัทาราม 
6. บานปง 
7. โรงเรียนวัดทุงลอม 
8. บานวังชาง/สันปาสัก 
9. บานแมหลาย 
10. วัดศรีภูมิ 

ดําเนินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียน
เครือขายการศึกษาพญาพล  
ตามนโยบาย/จุดเนนของ สพฐ. 
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใช
ขอมูลเปนฐานในการนิเทศดวย
กระบวนการนิเทศแบบ “PIDRE” 
 

1. มีขอมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือขายการศึกษา 
   พญาพล 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศติดตาม 
   โรงเรียนเครือขายการศึกษาพญาพล 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขายการศึกษา 
  พญาพล 

      
 
 
          



 
 
 
 


