
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ    นายอุดรพัฒน์  บุญมา 
ตำแหน่ง ศ  กษาน  เทศก์ ระดับ ช านาญการ 
กลุม่งาน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่ม น เทศ ต ดตามและประเม นผลการจัดการศ กษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศ กษาประถมศ กษาเชียงใหม่ เขต 5 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. งานช่วยส่งเสร มและพัฒนาระบบงานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศ กษา และหลักสูตรต้าน
ทุจร ตศ กษา 
๒. งานศ กษาค ้นคว้า ว  เคราะห์ ว  จัย การพ ัฒนาหลักส ูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. การน เทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษาสุวรรณคีรีและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษานันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. งานช่วยส่งเสร มและพัฒนาระบบงานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศ กษา และหลักสูตรต้าน
ทุจร ตศ กษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมข ้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 

 

2. การพัฒนาครู และผู้บร  หารสถานศ  กษา ให้มี 
ความรู้ ความเข ้าใจในการจัดทำหล ักสูตร 
สถานศ กษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศ กษา ขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรต้านทุจร ตศ กษา 

3. ส่งเสร มและสนับสนุนให้สถานศ  กษา
พ ัฒนา หล ักสูตรสถานศ  กษา ตามหล ักสูตร
แกนกลางการศ  กษาข ั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศกัราช 
2551 และหลักสูตรต้านทุจร ตศ กษา 

4. ส ่งเสร  มและสน ับสนุนให้ครูออกแบบการ
เรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏ รูปการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เร ียนเป็นส าคัญ 

5. น  เทศ กาก ับ ต ดตาม การพ ัฒนาหล ักสูตร 
สถานศ กษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศ กษา  
ขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 2551 และหลักสูตรต้าน
ทุจร ตศ กษา น าข ้อมูลมาใช้ ในการวางแผนพ ัฒนา 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
2. มีกรอบหล ักสูตรระด ับท้องถ ่น 
3. มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและ
คณะทำงาน/ ประกาศ 
4. มีเอกสารส ่งเสร  มสนับสนุนการพ ัฒนาคร/ู
ผู้บร หาร เช ่น ค าสั่งกระทรวงศ กษาธ  การ 
โครงการ เอกสารการฝึกอบรม 
5. มีเอกสารส่งเสร มสน ับสนุนการ
น เทศ /แผนการน เทศ/บันท  กการน เทศ 
6. มีรายงานผลการน เทศ ต ดตามและ
ประเม นผล การพ ัฒนาและการใช ้
หล ักสตูรสถานศ  กษา 
7. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ ื้นที่
การศ กษาประถมศ กษาเชียงใหม่ เขต ๕     
ม ีการพ ัฒนา/ปรับปร ุงการจัดท าหล ักสูตร
สถานศ กษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวช ี้ว ัด กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณ ตศาสตร์ 
ว  ทยาศาสตร์ และสาระภ ูม ศาสตร ์ในกลุ่ม
สาระการเรียนร ู้สังคม ศาสนา และว ัฒนธรรม 
(ฉบับปร ับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศ  กษาขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรต้านทุจร ตศ กษาให้
สอดคล ้องก ับกรอบหล ักสูตรระดับท ้องถ ่น  
ส าน ักงานเขตพ ื้นทีก่ารศ  กษาประถมศ กษา
เชียงใหม่ เขต ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. งานศ กษาค ้นคว้า ว  เคราะห์ ว  จัย การพ ัฒนาหลักส ูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศ กษาสภาพปัญหา งานว  จ ัยเกี่ยวกับการพ ัฒนา 
หล ักสูตรสถานศ กษาและการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. ด าเน นการว  จัยเกี่ยวก ับการบร  หารจ ัดการ 

หล ักสูตรสถานศ  กษาและการจดักระบวนการ เรียนรู้ 
3. ส่งเสร มและสนับสนุนให้สถานศ  กษาว  จัย 

เกี่ยวกับการบร หารจ ัดการหล ักสูตรสถานศ กษา 
และการจดักระบวนการเรียนรู้ 
4. เผยแพร่ผลงานการศ กษา การว จ ัยเกี่ยวกับ 

การบร หารจัดการหล ักสูตรสถานศ กษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
5. นำผลการว จ ัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางาน 
การบร หารจัดการหล ักสูตรสถานศ กษาและการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. มีการศ กษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการ
พ ัฒนาหล ักสูตรสถานศ กษาและกระบวนการ
เรียนรู้ 
2. มีรายงานว  จัยการบร หารหลักสูตร
สถานศ กษาและ/ หรือกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. มีเอกสาร/โครงการ/บันท  กการน เทศท ี่
สน ับสนุน การศ  กษาว เคราะห ์ว  จัยการพ ัฒนา
หลักสูตรสถานศ กษา และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู ผ ู้บร หาร อย่าง น้อยปีละ 1 
เรื่อง/โครงการ 
4. มีเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงาน
การศ  กษา ว  จัย อย่างน ้อยปลีะ 1 ครั้ง 
5. มีเอกสารการน าผลการว  จัยไปพ ัฒนางาน
บร หาร หล ักสูตรสถานศ กษาและกระบวนการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การน เทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษาสุวรรณคีรีและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษานันทบุรี 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 

การน เทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษา
สุวรรณคีรีและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษานันท
บุรี 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษาสุวรรณคีรี 
จ านวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่ 
   1. โรงเรียนบ้านหลวง 
   2. โรงเรียนบ้านยางเปียง 
   3. โรงเรียนบ้านยางครก 
   4. โรงเรียนบ้านนาไคร้ 
   5. โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง  
   6. โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 
   7. โรงเรียนบ้านสบลาน 
   ๘. โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 
   ๙. โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 
   ๑๐. โรงเรียนบ้านขุนตื่น 
2. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษานันทบุรี 
จ านวน 11 โรงเรียน ได้แก่ 
   1. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 
   2. โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 
   3. โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 
   4. โรงเรียนบ้านซ แบร 
   5. โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 
   6. โรงเรียนบ้านทุ่งต้นง ้ว 
   7. โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว 
   8. โรงเรียนตรีม ตรว ทยา 
   9. โรงเรียนบ้านห้วยปูล ง 
   10. โรงเรียนห้วยไม้หก 
   11. โรงเรียนบ้านมูเซอ 
3. ด าเน นการน เทศ ต ดตามโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศ กษาสุวรรณคีรีและนันทบุรี 
ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่
การศ กษา  

 
 
 
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษายอดดอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษานันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ม ีแผนการน เทศ/เอกสารการน เทศ/บันท  ก
การน เทศ ต ดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศ กษายอดดอยและนันทบุรี 

 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 โดยใช้รูปแบบการน เทศ 7 ขั้นตอน (  CO  E) 

ดังนี้   
   ขั้นตอนที่ 1 S= Survey  คือ ศ กษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ 
   ขั้นตอนที่ 2 S = Scheme  คือ  การวางแผนการ
น เทศการสอน 
   ขั้นตอนที่ 3 C= Content  คือ  การให้ความรู้
ก่อนด าเน นการน เทศ  
   ขั้นตอนที่ 4 O= Observe  คือ  การปฏ บัต การ
น เทศ  
   ขั้นตอนที่ 5 R= Reinforcing  คือ การสร้างเสร ม
ก าลังใจ  
   ขั้นตอนที่ 6 R= Reflect คือ การสะท้อนค ด 
   ขั้นตอนที่ 7 E= Evaluating คือ การประเม นผล
หลังการน เทศ   
4. รายงานผลการน เทศ ต ดตามโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศ กษายอดดอยและนันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. มีการรายงานผลการน เทศ ต ดตามโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศ กษายอดดอย
และนันทบุรี 
 

 
 


