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กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นายประเสร �ฐ ปานรอด
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ �เศษ



คํานํา 

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนสวนสําคัญในการนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตามภาระหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย หนาท่ีตามกลุมงานพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู หนาท่ีในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และหนาท่ีในการรับผิดชอบเครือขายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1  

 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีองคประกอบ 5 สวน ประกอบดวย  

1. การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

2. การศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

3. การสงเสริมผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร  

4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1 

 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตอไป 

 

 

 

        ประเสริฐ  ปานรอด 

          ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

          กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 
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กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

ช่ือ นายประเสริฐ  ปานรอด 

ตําแหนง ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

กลุมงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 

กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 

งานในหนาที่รับผิดชอบ 

1. การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 

2. การศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู 

3. การสงเสริมผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร  

4. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1 

 

 

 

1 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และกระบวนการเรียนรู 

1. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศ 

2. การพัฒนาครู และผูบริหารสถานศึกษาใหมี 

ความรู ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร 

สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2560) 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการ

จัดการเรียนรูและจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2560) และนําขอมูลมาใชในการวางแผน

พัฒนา 

 

1. มีขอมูลและระบบสารสนเทศ 

2. มีกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

3. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน/ 

ประกาศ 

4. มีเอกสารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/ผูบริหาร 

เชน คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ เอกสาร 

การฝกอบรม 

5. มีเอกสารสงเสริมสนับสนุนการนิเทศ /แผนการ 

นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 

6. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

7. ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการพัฒนา/ปรับปรุง 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ 

เรียนรูและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2560) และสอดคลองกับกรอบหลักสูตรระดับ 

ทองถ่ิน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

กระบวนการเรียนรู 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนา 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการ

เรียนรู 

1. ศึกษาสภาพปญหา งานวิจัยเก่ียวกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด

กระบวนการเรียนรู 

2. ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ 

เรียนรู 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาวิจัย 

เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

และการจัดกระบวนการเรียนรู 

4. เผยแพรผลงานการศึกษา การวิจัยเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการ

จัดกระบวนการเรียนรู 

5. นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนา

งานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ

การจดักระบวนการเรยีนรู 

 

1. มีการศึกษาสภาพปญหา เก่ียวกับการพัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู 

2. มีรายงานวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

และ/หรือกระบวนการเรียนรู อยางนอยปละ 1 เรื่อง 

3. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศท่ีสนับสนุน 

การศึกษา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของครู 

ผูบริหาร อยางนอยปละ 1 เรื่อง/โครงการ 

4. มีเอกสารรายงานการเผยแพรผลงานการศึกษา 

วิจัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. มีเอกสารการนําผลการวิจัยไปพัฒนางานบริหาร 

หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตาม

หลักสูตร 

1. การสรางความตระหนักและความสําคัญของ 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียนตามหลักสูตร ใหกับผูบริหารโรงเรียนและ 

ครผููสอน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

2. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สูการปฏิบัติ

ในชั้นเรียน ซ่ึงเปนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

3. ครูผูสอนท่ีเขารับการอบรม กลับไปแกไข 

ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนรูใหเนน

สมรรถนะผูเรียน โดยใชกระบวนการจัดการ

เรียนรูฐานสมรรถนะเชิงรุก 

4. ครูผูสอน ปรับกระบวนการวัดและประเมินผล

ผูเรียน ใหเนนการประเมินระหวางเรียน และมี

การประเมินสมรรถนะผูเรียน 

5. นิเทศ ติดตามการดําเนินการจัดการเรียนรู 

ฐานสมรรถนะเชิงรุกของครูผูสอน และการ

ประเมินสมรรถนะผูเรียน  

 

 

1. มีคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะ

ผูเรียน 

2. มีคูมือประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

ตามหลักสูตร 

3. มีรายงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาฐานสมรรถนะ สูการปฏิบัติในชั้นเรียน 

4. มีรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาฐานสมรรถนะ สูการปฏิบัติในชั้นเรียน 

 

 

 

 

4 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 

นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 

2.จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

3.วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล รายวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.ครูผูสอนพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางตอเนื่อง 

5.ครูผูสอนจัดการเรียนรูแบบ Active learning 

เนนสมรรถนะผูเรียน โดยนักเรียนลงมือปฏิบัติ

จริง ผานการสรางชิ้นงาน 

6.PLC ในกลุมสาระฯ เปนระยะ 

7.ดําเนินการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 

8.ประเมิน/ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางชั้นเรียน นําเสนอผลงาน จัดการแขงขัน

ในรูปแบบตางๆ และใหรางวัล 

 

1. มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

2. รายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 

เขต 2 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน เครือขาย

พัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1 จํานวน 18 โรงเรยีน ไดแก 

     1) โรงเรียนบานนํ้าปาด 

     2) โรงเรียนวัดปลวกงาม 

     3) โรงเรียนบานซํารัง 

     4) โรงเรียนบานชมภ ู

      5) โรงเรียนวัดบานมุง 

      6) โรงเรียนรักไทยรมเกลาอุปถัมภ 

      7) โรงเรียนบานใหมสามัคค ี

     8) โรงเรียนบานลําภาศ 

     9) โรงเรียนหัวเขาราษฎรบํารงุ 

     10) โรงเรยีนบานหวยบอทอง 

     11) โรงเรียนบานวังยาง(ราษฎรสามัคคี) 

     12) โรงเรียนบานวังดินเหนียว 

     13) โรงเรียนบานไทรดงยั้ง 

     14) โรงเรยีนบานเขาเขียว 

     15) โรงเรียนบานวังโพรง 

     16) โรงเรยีนบานวังขวัญ 

     17) โรงเรยีนบานหนองดู 

     18) โรงเรยีนบานทุงยาว 

2. ดําเนินการนิเทศ ตดิตามโรงเรยีนเครือขายพัฒนาการศึกษา 

เนินมะปราง 1 ตามนโยบาย/จดุเนนของ สพฐ. และเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา โดยใชกระบวนการนิเทศ PIDRE ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 Planning  การวางแผน 

ข้ันตอนท่ี 2 Informing ใหความรู 

ข้ันตอนท่ี 3 Doing การดําเนินการนิเทศ ติดตาม 

ข้ันตอนท่ี 4 Reinforcing การเสรมิสรางขวัญและกําลังใจ 

ข้ันตอนท่ี 5 Evaluation การประเมินผล 

3.รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขายพัฒนา

การศึกษาเนินมะปราง 1  

     3.1. มีขอมูล และระบบสารสนเทศ  

     3.2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ  

     3.3. มีรายงานผลการนิเทศ ตดิตาม 

 

1. มีขอมูล และระบบสารสนเทศโรงเรียน 

ในเครือขายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/ 

บันทึกการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในเครือขาย 

พัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1  

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน 

ในเครือขายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1 
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Model การปฏิบัติงาน  

ของ นายประเสริฐ ปานรอด ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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ถนน พิษ ณุ โ ลก  -  ส าก เ ห ล็ ก  ตํา บล ดิ นทอง
อํา เ ภอ วั งทอง  จั ง ห วั ด พิษ ณุ โ ลก  ๖๕๑๓๐  

โ ท ร ศัพ ท์  ๐๕๕  -  ๓๙๔๐๔๗ 

สํา นั ก ง า น เ ขต พื� น ที� ก า ร ศึ กษ าป ร ะ ถม ศึ กษ า พิ ษ ณุ โ ลก  เ ขต  ๒


