
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บ ารุง 
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ระดับ  ช านาญการ 
กลุ่มงาน นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
กลุ่ม นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ  

1. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
3. งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา 
4. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
5. การนิเทศโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 

 
 
  



๒ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่องท่ี  1  งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 
 

    

รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
โครงการเป็นฐาน ส่งเสริมการนิเทศภายใน ส่งเสริม
เครือข่ายนิเทศ ครูแกนน า ครูภูมิปัญญา  ส่งเสริม
การนิเทศภายนอก การนิเทศอย่างมีส่วนร่วม   
การระดมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย 
4.1 การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐานตามจุดเน้น

การนิเทศ ดังนี้  
๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
๒) การอ่านออกเขียนได้                       
๓) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
๔) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ทางไกล (DLTV/DLIT)                    
๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียน  
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา                   

4.2 นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
1) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
4) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้ 

5) โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp) 
 

 - มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
 - มีเอกสารการศึกษาสภาพความต้องการของการ

นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 - มีโครงการและแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 - มีบันทึกการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและมี

บันทึกการนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 - มีรายงานการนิเทศการศึกษาทุกภาคเรียน 

 



๓ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่องท่ี 2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                  และชุมชน 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 

ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
เครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 
จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ 
เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายนิเทศและ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 

- มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

- มีแผนนิเทศส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

- มีบันทึกการด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพัฒนา 

   
- มีรายงานการนิเทศ เครือข่ายนิเทศและเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่องท่ี 3 งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ 
ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและเผยแพร่ผลการด าเนินการ 

 - มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม 
 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 - มีการวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ

ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 - ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 - มีรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
   และประเมินผลและเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

           เรื่อง 4 งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
2. 
 
 
 
 
 

   
 3. 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 
2.1  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
2.2  การพัฒนาเครือข่ายนิเทศ 
2.3  การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบ

บริหารการจัดการศึกษา  และเครือข่ายนิเทศ 
สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัย
เกี่ยวกับ 
3.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
3.2  จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการบริหารและ 
 การจัดการศึกษาที่ดี 

- มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
- มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
ครบถ้วนและชัดเจน 

- มีแผนนิเทศการศึกษาประจ าปี 
- มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด

การศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 
- มีหลักฐานแสดงการด าเนินการสนับสนุน 
  ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ 
  การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 5 การนิเทศโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. การนิเทศโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน   
    ของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ จ านวน 9 โรงเรียน   
    ได้แก่ 
     1. โรงเรียนบ้านป่าตึง 
     2. โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 
     3. โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 
     4. โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 
     5. โรงเรียนบ้านเหล่า 
     6. โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 
     7.โรงเรียนบ้านดงอินตา 
     8.โรงเรียนบ้านหนองสระ 
     9.โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 
2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนของกลุ่ม

โรงเรียนแม่ใจ ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.
และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศเชิงระบบ      8 ขั้นตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
    ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
    ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
    ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
    ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
    ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
    ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
    ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนของ                   

กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 

- มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนของ 
 กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 
- มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ

ติดตามโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 
- มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนของ 
 กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 

 


