
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
ชื่อ     นายเอี่ยม  มังคลาด 
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ระดับ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                       
2. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้                                                                          
3. การนิเทศโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 

  



๒ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 1. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
2. การพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และน าข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนพัฒนา 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
2. มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
3. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/
ประกาศ 
4. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/ผู้บริหาร 
เช่น ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  โครงการ เอกสารการ
ฝึกอบรม 
5. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ /แผนการ
นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
6. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล               
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
7. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

 

  



๓ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง ๒. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒ การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
2. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับ             
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
5. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางาน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  

 
 
1. มีการศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
2. มีรายงานวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและ/
หรือกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศท่ีสนับสนุน
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร อย่าง
น้อยปีละ 1 เรื่อง/โครงการ 
4. มีเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัย  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. มีเอกสารการน าผลการวิจัยไปพัฒนางานบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 3. การนิเทศโรงเรียนของกลุ่มแม่ใจ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. การนิเทศของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน
ของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนบ้านแม่จว้า 
2) โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 
3) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 
4) โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 
5) โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 
6) โรงเรียนเจริญใจ 
7) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 
8) โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 
9) โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 
10) โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 

2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนแม่ใจ  ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ               
และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ                      
เชิงระบบ  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 ติดตามโรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนแม่ใจ 

 
 
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนแม่ใจ 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
ติดตามโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนแม่ใจ 
 

 

 

 

 

 


