
   
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ชื่อ    นายทองค า  จันทร์โสภา 
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

๑. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยุห์ (CEO พยุห์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑ การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
๒. การพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และน าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา 

๑. มีข้อมูลสารสนเทศ 
๒. มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
๓. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/
ประกาศ 
๔. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/ผู้บริหาร 
เช่น ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ เอกสารการ
ฝึกอบรม 
๕. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ / แผนการ
นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
๖. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินการ
พัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๗. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๒ การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ด าเนินการีวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางาน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

1. มีการศึกษาสภาพปญหา เกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู 
2. มีรายงานวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
และ/หรือกระบวนการเรียนรู อยางนอยปละ 1 เรื่อง 
3. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศท่ีสนับสนุน 
การศึกษาวิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของครู 
ผูบริหาร อยางนอยปละ 1 เรื่อง/โครงการ 
4. มีเอกสารรายงานการเผยแพรผลงานการศึกษา 
วิจัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
5. มีเอกสารการนําผลการวิจัยไปพัฒนางานบริหาร 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๓ การสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
1. การสรางความตระหนักและความสําคัญของ 
การสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูบริหาร 
โรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
จํานวน ๑๐ โรงเรียน 
2. จัดทําคูมือพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสู 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
การเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1 
3. โรงเรียนกลมุเปาหมายดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานระบบการศึกษา 
ทางไกล 
4. โรงเรียนกลมุเปาหมายดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากสื่อนวัตกรรมที่ 
สรางข้ึน 
5. นิเทศติดตามการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
6. คัดเลือกสื่อนวัตกรรมที่เปน Best Practice 
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 
ที่ 21 
7. ประกาศยกยอง มอบเกียรติบัตรและรางวัล 
ที่ผานการคัดเลือก 

1. มีคมูือพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม 
ผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
2. มีรายงานผลการพัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
การเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยุห์ (CEO พยุห์) 

 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๕ การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาพยุห์ (CEO พยุห์) 
1. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยุห์ (CEO 
พยุห์) จํานวน ๒๕ โรงเรียน ไดแก 
๑. อนุบาลพยุห์ 
๒. บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 
๓. บ้านคูเมือง 
๔. บ้านต าแยหนองเม็ก 
๕. บ้านป่าไร ่
๖. บ้านร่องสะอาด 
๗. บ้านอะลางหัวขัว 
๘. บ้านกระถุน 
๙. บ้านกระหวันโนนเจริญ 
๑๐. บ้านขนวนจานสามัคคี 
๑๑. บ้านสร้างหว้า 
๑๒. บ้านส าโรงโคเฒ่า 
๑๓. บ้านหนองหว้าทับทัย 
๑๔. บ้านหนองเตย 
๑๕. บ้านหนองออ 
๑๖. บ้านหนองรัง 
๑๗. บ้านหนองม่วงหนองแต้ 
๑๘. บ้านหนองค้า 
๑๙. บ้านเสมอใจหนองสลาม 
๒๐. กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 
๒๑. บ้านเปือยประชาสามัคคี 
๒๒. บ้านโคกเพ็ก 
๒๓. บ้านโนนเพ็ก 
๒๔. บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 
๒๕. บ้านโพธิ์ศรี 
2. ดําเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการนิเทศ 
เชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลรายโรงเรียน 

1. มีขอมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยุห์ (CEO พยุห์) 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพยุห์ (CEO พยุห์) 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยุห์ (CEO พยุห์) 
 



ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเปาหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 
3. รายงานผลการนิเทศ  

 
 
 


