
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางกรรณิการ์   ฟองผล 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ระดับ  ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงาน นิเทศติดตามและประเมินผล  ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

เขต 5 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา  หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องและชุมชน 

3. งานนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

5. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ืองที่ 1  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

รวบรวมจัดท าระบบข้อมูลสานสนเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
ศึกษาสภาพความต้องการของการนิเทศและจัด
กระบวนการเรียนรู ้
จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู ้
ด าเนินการนิเทศโดยใช่โรงเรียนเป็นฐานและ
โครงการเป็นฐาน 
4.1การนิเทศโดยโรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมการ
นิเทศภายใน  ส่งเสริมเครือข่ายนิเทศ  ครูแกนน า  
ครูภูมิปัญญา  ส่งเสริมการนิเทศภายนอก  การ
นิเทศอย่างมีส่วนร่วม  การระดมพลังนิเทศจากทุก
ฝ่าย 
4.2นิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน  โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  โรงเรียนประชารัฐ 

-มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบการพัฒนา
ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
-มีเอกสารการศึกษาสภาพความต้องการของ
การนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้
-มีโครงการและแผนการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการจัดกระบวนการเรียนรู ้
-มีบันทึกการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
มีบันทึกการนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
-มีรายงานการนิเทศการศึกษาทุกภาคเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ืองที่ 2  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
เครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษา. 
จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 
ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง  ๆ  ท่ี
หลากหลาย 
จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค  วิธีการ  
ส่ือ  เครื่องมือ  หรือรูปแบบ  เครือข่ายนิเทศและ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
 

-มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการ
นิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-มีแผนการนิเทศส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
การนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 
-มีบันทึกการด าเนินการและร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพฒันา 
 
-มีรายงานการนิเทศ  เครือข่ายนิเทศและ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ืองที่ 3  งานนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนิเทศ  ติดตาม
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 
ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด าเนินการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผล  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา 
 
สรุปรายงานผลการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลและเผยแพร่ผลการด าเนินการ 

-มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ  ติดตาม 
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
-มีการวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จในการบริหารและการจัด
การศึกษา 
-ด าเนินการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
-มีรายงานผลการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลและเผยแพร่ผลการด าเนินการ 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ืองที่ 4  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 
2.1การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
2.2การพัฒนาเครือข่ายนิเทศ 
2.3การใช้กระบวนการการวิจัยในการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการศึกษา  และเครือข่ายนิเทศ 
สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัย
เกี่ยวกับ 
3.1จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีดี 
3.2จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการบริหารและจัด
การศึกษาท่ีดี 

-มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 
-มีการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจน 
-มีแผนนิเทศการศึกษาประจ าปี 
-มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างน้อยปี 1 เรื่อง 
-มีหลักฐานการแสดงการด าเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา 
 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ืองที่  5  การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่า

สหศึกษา 
1.รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษาจ านวน 13 
โรงเรียน  ได้แก ่

- โรงเรียนเกาะหลวง 
- โรงเรียนบ้านโปง 
- โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 
- โรงเรียนบ้านกองวะ 
- โรงเรียนบ้านแม่บวน 
- โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 
- โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 
- โรงเรียนบ้านไร ่
- โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 
- โรงเรียนบ้านฉิมพลี 
- โรงเรียนบ้านสันติสุข 
- โรงเรียนบ้านถิ่นส าราญ 
- โรงเรียนบ้านผาจุก 

2.ด าเนินการนิเทศ  ติดตามโดยใช้รูปแบบการนิเทศ 7 

ขั้นตอน ( CO E) ดังนี้   
   ขั้นตอนท่ี 1 S= Survey  คือ ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ 
   ขั้นตอนท่ี 2 S = Scheme  คือ  การวางแผนการ
นิเทศการสอน 
   ขั้นตอนท่ี 3 C= Content  คือ  การให้ความรู้ก่อน
ด าเนินการนิเทศ  
   ขั้นตอนท่ี 4 O= Observe  คือ  การปฏิบัติการนิเทศ  
   ขั้นตอนท่ี 5 R= Reinforcing  คือ การสร้างเสริม
ก าลังใจ 

 
 
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอย
เต่าสหศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/
บันทึกการนิเทศติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเต่า
สหศึกษา 
 



ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 เสริมก าลังใจ  

   ขั้นตอนท่ี 6 R= Reflect คือ การสะท้อนคิด 
   ขั้นตอนท่ี 7 E= Evaluating คือ การประเมินผลหลัง
การนิเทศ   
3. รายงานผลการนิเทศ  ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา 

 
 
 
 
3.มีรายงานผลการนิเทศ  ติดตาม
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดอยเต่าสหศึกษา 

 


