
 
 
 

 
 
 
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ชื่อ   นางวยุรีย์  ศิริโชติ 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

๑. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. งานสรุปสังเคราะห์รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
๕. งานส่งเสริมพัฒนา นิเทศ ติดตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
๖. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
๗. งานการพัฒนาครูและผู้บริหารด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๘. การขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
๙. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม CEO วังหิน ๑ 
 

 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง   ๑. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
          ๒. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
          ๓. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        ๔. งานสรุปสังเคราะห์รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑. การส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา,งานส่งเสริมและประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและงานตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินการดังนี ้
    การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยด าเนินการดังนี ้
    ๑. น าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของ
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มาวิเคราะห์ เช่น ผลการ
สอบ O –NET, ผลการการสอบNT,ผลการ
สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองประจ าปี
(SAR) ของปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลการประเมิน
ภายนอกในรอบที่ผ่านมาของสถานศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัด 
     ๒. จัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาทั้ง ๒ ระดับควบคู่
ไปพร้อมกัน โดยจัดให้มีแผนงาน/โครงการเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา   
    ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องตามกฎกระทรวง 

๑. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 
๒. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาระดับปฐมวัย 
๓. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  
ศึกษานิเทศก์  ให้มีเจตคติที่ดีต่อ การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๔. รายงานผลของการด าเนินงานที่ส่งผลให้โรงเรียนมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

 
 
 
 



 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
 ๔. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และน าผลมาใช้ใน การพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
     ๕. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     ๖. น าผลการสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  ๑. งานส่งเสริมพัฒนา นิเทศ ติดตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยกิจกรรมการเรียนการสอนใน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
         ๒. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
         ๓. งานการพัฒนาครูและผู้บริหารด้านวิชาการเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียน 
              การสอน 
         ๔. การขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๒. ๑ .ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับแบบวิธีการ 

พัฒนา นิเทศ ติดตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานให้มีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับแนว
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางาน
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

๑. มีการศึกษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
๒. มีรายงานวิจัยการจัดกระบวนการเรียนรู ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยางนอยปละ ๑ เรื่อง 
๓. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศท่ีสนับสนุน 
การศึกษาวิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปละ ๑ เรื่อง/โครงการ 
๔. มีเอกสารรายงานการเผยแพรผลงานการศึกษา 
วิจัย อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
๕. มีเอกสารการน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหิน ๑ 

    (CEO วังหิน ๑  อ าเภอวังหิน) 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๓ การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาวังหิน ๑ (CEO วังหิน ๑ ) 
๑. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหิน ๑  
 จ านวน ๑๙ โรงเรียน ไดแก 
  ๑. บ้านเจ้าทุ่ง          
  ๒. บ้านสว่าง 
  ๓. บ้านโนนส าโรงหนองหมากแซว     
  ๔. บ้านบ้านหนองกันจอ 
  ๕. บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า      
  ๖. บ้านลิงไอ 
  ๗. บ้านธาตุฯ                
  ๘. บ้านดงยาง 
  ๙. อนุบาลวังหิน       
  ๑๐. บ้านโพนดวน 
  ๑๑.บ้านกะเอิน 
  ๑๒. บ้านหัววัวหนองนารี 
  ๑๓. บ้านหนองบัว 
  ๑๔. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 
 ๑๕. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 
  ๑๖. บ้านสร้างสะแบง 
  ๑๗. บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
 ๑๘. บ้านขุมค าวิทยา 
 ๑๙. บ้านโนนสายหนองหว้า 
 
 

๑. มีขอมลูและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหิน ๑ (CEO วังหิน ๑ ) 
๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังหิน ๑ (CEO วังหิน ๑ ) 
๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหิน ๑ (CEO วังหิน ๑ ) 
 
 

 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
 ๒. การด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการนิเทศ
เชิงระบบ ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาขอมูลรายโรงเรียน 
    ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป าหมายวางแผนงาน  
    ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
    ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
    ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
    ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล 
    ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน 
    ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 
๓. รายงานผลการนิเทศ 

 

 


