


คำนำ 

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้วางกรอบงานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย หน้าที่ตามกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ หน้าที่ในกลุ่มงานปฐมวัย และหน้าที่ในการรับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2  
 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ประกอบด้วย  

1. การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
2. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. งานปฐมวัย 
4. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 2   
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต่อไป 
 
 
 
        สรัญญา  แสงชัย 
          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
          กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ชื่อ   นางสรัญญา แสงชัย 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. การส่งเสรมิพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดบัข้ันพ้ืนฐาน 
2. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
3. งานปฐมวัย 
4. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
    เนินมะปราง 2  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
2. การพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม การส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

 
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
2. มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน 
4. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/
ผู้บริหาร เช่น คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ 
เอกสารการฝึกอบรม 
5. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ /แผนการ 
นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
6. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
7. ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 

  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
5. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
 
1. มีการศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ 
2. มีรายงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อยปี
ละ 1 เรื่อง 
3. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศที่
สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร อย่าง 
น้อยปีละ 1 เรื่อง/โครงการ 
4. มีเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงานการศึกษา 
วิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. มีเอกสารการนำผลการวิจัยไปพัฒนางาน 
กระบวนการเรียนรู้ 

 

  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานปฐมวัย 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 งานปฐมวัย การดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ การศึกษา

วิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ       
ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 

 

 

  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ

โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา      
เนินมะปราง 2 จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ 
 1. โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 
 2. โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 
 3. โรงเรียนบ้านเนินดิน 
 4. โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 
 5. โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 
 6. โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก 
 7. โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 
 8. โรงเรียนบ้านพุกระโดน 
 9. โรงเรียนบ้านผาท่าพล 
10.โรงเรียนบ้านผารังหมี 
11.โรงเรียนบ้านเขาดิน 
12.โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 
13.โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 
14.โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 
2. ดำเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2  ตาม
นโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ 
เชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำเครื่องมือ/นวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
 ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
 ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2  
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ
นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เนินมะปราง 2  
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 

  



 


