
                               



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ นางสาวจารุณี   ศรีกันยา 
ตำแหน่ง ศ ึกษาน ิเทศก์ ระดับ ช านาญการ 
กลุ่มงาน  งานเลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นท่ี  
     การศึกษา 
กลุ่ม น ิเทศต ิดตามและประเมินผลการจัดการศ ึกษา ส าน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษาประถมศ ึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ  
1. งานช่วยปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
2. งานช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. งานช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. งานนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลือกิจกรรมการจัดการเรียนรวม 
5. งานนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลช่วยเหลืองานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
6. งานช่วยนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลโครงการพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
๗. งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในอ าเภอดอยเต่า (กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเกิ้ง) 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 
      เร ื่อง งานเลขาน ุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศ ึกษาการศ ึกษา 
 
1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ก าหนดขอบข่ายของข ้อมูลด้านว ิชาการ 

บรหิารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบรหิาร
ท่ัวไปของส านักงานเขตพ ื้นท่ี การศ ึกษาโดยศ ึกษา
จากนโยบายแผนพ ัฒนาการศกึษา แผนปฏ ิบัติ
การประจ าปี รายงานผลการปฏ ิบัติงาน                 
จากกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษา 

ก าหนดขอบข่ายข้อมูลทุกด ้านถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

2 รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบ
ข ้อมูลสารสนเทศ 

จัดท าระบบข้อมูลได้ถ ูกต ้อง เป็นปัจจุบัน 

3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการหล ังการจัดท าระบบข ้อมูลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
 

4 เผยแพร่ข ้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet              
ในระบบเครือข ่าย และสถานศึกษาในเขตพ ื้นท่ี 

ด าเนินการหล ังการจัดท าระบบข ้อมูลให้ถูกตอ้ง 
เป็นปัจจุบัน 
 

5 รายงานผลการว ิเคราะห์ สังเคราะห ์ท่ีเป็นข ้อมูล
และ สารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศ ึกษา               
ถึง จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และ ขอ้เสนอแนะ 
 

ด าเนินการหล ังการจดัท าระบบข้อมูลเสร็จส ิ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ว ิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศ ึกษา           

ในส าน ักงานเขตพ ื้นท่ีการศกึษา ด้านว ิชาการ 
บรหิารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
บรหิารทั่วไป ให้เห็นจ ุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
และข ้อเสนอแนะ 

ว ิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศ ึกษา 
ให้เห็นจ ุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและ 
ข้อเสนอแนะได ้อย่างถ ูกต ้อง เหมาะสม                 
และช ัดเจน 

2 ก าหนดว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์             
ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินผลและการนิเทศการศ ึกษา 

ก าหนดว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์              
ในแผนพัฒนาค ุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินผลและการนิเทศการศึกษาได้สอดคล้อง
และเหมาะสม 
 

3 น าเสนอแผนพ ัฒนาคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเม ินและการนิเทศการศกึษา                
ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
 

ด าเนินการหล ังการจดัท าแผนพ ัฒนาคุณภาพ 
 

4 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการต ิดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษาให้กลุ ่มต่างๆ น าไปสู่
การด าเนินการตามแผน 
 

ด าเนินการหล ังการจดัท าแผนพ ัฒนาคุณภาพ 
 

5 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเม ินผลและนิเทศการศ ึกษา เพื่อด าเนินการ
ตามแผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว่าง               
การปฏิบัติ 

มีการประสานงาน เพ ื่อด าเน ินการตามแผน 
และแก ้ไขการด าเนินงานระหว ่างการปฏ ิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเม ินและนิเทศการศ ึกษาของเขตพ ื้นท่ี
การศ ึกษาให ้ความเห็นชอบ 
 

ด าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

2 น าแผนพ ัฒนาค ุณภาพการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินและการนิเทศการศ ึกษา มากำหนด
จุดเน้น ว ิธ ีการ เครื่องม ือและ 
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินและนิเทศ การศ ึกษา 
 

มีการก าหนดจุดเน้น ว ิธ ีการ เครื่องม ือ และ 
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ิน 
และนิเทศการศ ึกษา 

3 น าเสนอแนวจุดเน้น ว ิธ ีการ เครื่องม ือและ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ
และนิเทศ ต ่อคณะกรรมการการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเม ินและนิเทศการศึกษา 
 

ด าเนินการหล ังเสร ็จส ิ้นการกำหนดจ ุดเน้น 
ว ิธ ีการ เครื่องม ือ  

4 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินและ                
การนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ               
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
 

มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเม ิน 
และนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ                 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 

5 รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข ้อมูล
จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ิน               
และการน ิเทศ 
 

มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข ้อมูล 
จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินและนิเทศ 

6 จัดท ารายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเม ิน
และการนิเทศต ่อคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบประเมนิและนิเทศการศ ึกษา 
 

มีการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินและนิเทศ 

7 เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา                   
ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา       
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มีการเผยแพร่รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเม ินและการน ิเทศ ต่อ 
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ, 
สพป.และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกอ่นส ิ้นปี 
การศ ึกษา 

 
 



มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 
เร ื่อง งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในอ าเภอดอยเต่า  

- กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเก้ิงพัฒนาการศึกษา 
 
 ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
- กลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 
โดยการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ 
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 
จ านวน  ๕ โรงเรียน ได้แก ่
1. โรงเรียนบ้านแปลง 2 
2. โรงเรียนบ้านแปลง 5 
3. โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 
4. โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 
5. โรงเรียนบ้านวงัหลวง 
 

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน                   
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
กลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 
 

2 รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ                  
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน                   
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 
3 ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- กลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 

ตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ. และเขตพื้นท่ี                
การศึกษา โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 7 ขั้นตอน ดังนี้  

   CO E 

  ขั้นตอนท่ี 1  
S=Survey  คือ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการ 
   ขั้นตอนท่ี 2  
S=Scheme คือ การวางแผนการนิเทศการสอน 
   ขั้นตอนท่ี 3  
C=Content คือการให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ  

ม ีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันท ึก               
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 
 



   ขั้นตอนท่ี 4  
O=Observe  คือ  การปฏิบัติการนิเทศ  
   ขั้นตอนท่ี 5  
R=Reinforcing  คือ การสร้างเสริมก าลังใจ  
   ขั้นตอนท่ี 6  
R=Reflect คือ การสะท้อนคิด 
   ขั้นตอนท่ี 7  
E=Evaluating คือ การประเมินผลหลังการนิเทศ   

 
4 รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 
 

มีการรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน                 
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กลุ่มเครือข่ายดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 
 

 


