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ช่ือ    นางสาวชิชญาส์ุ   คุณาธรรม 
ตำแหน่ง ศ ึกษาน ิเทศก์ ระดับ ช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. การส่งเสริมและพัฒนางานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. การศึกษา ค ้นคว้า ว ิเคราะห์ ว ิจัย การพ ัฒนาหลักส ูตรและกระบวนการเรียนรู ้
๓. การนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอดและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ 

 
 
 
 
 



1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบงานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา และหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. รวบรวมข ้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
2. การพัฒนาครู และผู้บร ิหารสถานศ ึกษา ให้มี 
ความรู้ ความเข ้าใจในการจดัทำหล ักสูตร 
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 2551 
และการจัดท าหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศ ึกษา
พ ัฒนา หล ักสูตรสถานศ ึกษา ตามหล ักสูตร
แกนกลางการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 
2551 และการจัดท าหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
4. ส ่งเสร ิมและสน ับสนุนให้ครูออกแบบการ
เรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เร ียนเป็นส าคัญ 
5. น ิเทศ กาก ับ ติดตาม การพ ัฒนาหล ักสูตร 
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 2551 และการพัฒนา
หลักสูตรระดับท้องถิ่น ไปปรับใช้กับบริบท
สถานศึกษา และน าข ้อมูลมาใช้ ในการวางแผน
พ ัฒนา 
4. สร้างเครือข่ายการนิเทศ/เครือข่ายงานหลักสูตร
การศึกษา 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
2. มีกรอบหล ักสูตรระด ับท้องถิ่น 
3. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและ
คณะทำงาน/ ประกาศ 
4. มีเอกสารส ่งเสร ิมสนับสนุนการพ ัฒนาครู/
ผู้บริหาร เช ่น ค าส่ังกระทรวงศึกษาธ ิการ 
โครงการ เอกสารการฝึกอบรม 
5. มีเอกสารส่งเสริมสน ับสนุนการ
นิเทศ /แผนการนิเทศ/บันท ึกการนิเทศ 
6. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การพ ัฒนาและการใช ้
หล ักสูตรสถานศ ึกษา 
7. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ ื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕     
ม ีการพ ัฒนา/ปรับปร ุงการจัดท าหล ักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวช ี้ว ัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ว ิทยาศาสตร์ และสาระภ ูมิศาสตร ์ในกลุ่ม
สาระการเรียนร ู้สังคม ศาสนา และว ัฒนธรรม 
(ฉบับปร ับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้
สอดคล ้องก ับกรอบหล ักสูตรระดับท ้องถิ่น  
ส าน ักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. งานศึกษาค ้นคว้า ว ิเคราะห์ ว ิจัย การพ ัฒนาหลักส ูตรและกระบวนการเรียนรู ้
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาสภาพปัญหา งานว ิจ ัยเกี่ยวกับการพ ัฒนา 
หล ักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. ด าเนินการว ิจัยเกี่ยวก ับการบร ิหารจ ัดการ 

หล ักสูตรสถานศ ึกษาและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศ ึกษาว ิจัย 

เกี่ยวกับการบริหารจ ัดการหล ักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู ้
4. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจ ัยเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการหล ักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. นำผลการวิจ ัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางาน 
การบริหารจัดการหล ักสูตรสถานศึกษาและการจัด 
กระบวนการเรียนรู ้

1. มีการศกึษาสภาพปัญหา เกี่ยวกับการ
พ ัฒนาหล ักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู ้
2. มีรายงานว ิจัยการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาและ/ หรือกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. มีเอกสาร/โครงการ/บันท ึกการนิเทศท ่ี
สน ับสนุน การศ ึกษาวิเคราะห์ ว ิจัยการพ ัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู ผ ู้บริหาร อย่าง น้อยปีละ 1 
เรื่อง/โครงการ 
4. มีเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงาน
การศ ึกษา ว ิจัย อย่างน ้อยปลีะ 1 ครั้ง 
5. มีเอกสารการน าผลการว ิจัยไปพ ัฒนางาน
บริหาร หล ักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอดและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเมืองฮอด และ กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษานาคอเรือ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด  
จ านวน ๑3 โรงเรียน ได้แก ่
   1. โรงเรียนบ้านแม่ลอง 
   2. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 
   3. โรงเรียนบ้านกองหิน 
   4. โรงเรียนบ้านตาลใต้ 
   5. โรงเรียนบ้านตาลเหนือ  
   6. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 
   7. โรงเรียนบ้านวังลุง 
   ๘. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 
   ๙. โรงเรียนบ้านผาแตน 
  ๑๐. โรงเรียนบ้านโค้งงาม 
  11. โรงเรียนบ้านหางดง 
  12. โรงเรียนบ้านดงด า 
  13. โรงเรียนบ้านดอยค า 
2. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ 
จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก ่
   1. โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 
   2. โรงเรียนบ้านแควมะกอก 
   3. โรงเรียนบ้านแม่งูด 
   4. โรงเรียนบ้านตีนตก 
   5. โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 
   6. โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 
3. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด และกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ ตามนโยบาย
จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด  
2. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ 
3. ม ีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันท ึก
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเมืองฮอดและนาคอเรือ 
4. มีการรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด
และนาคอเรือ 
 

 
 



ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 โดยใช้กระบวนการนิเทศ 8 ขั้นตอน และบูรณาการ

รูปแบบการนิเทศ (  CO  E)  ได้แก่ 
กระบวนการนิเทศ 8 ข้ันตอน 
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
ขั้นที่ 2 ก าหนดเป้าหมาย วางแผนงาน 
ขั้นที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นที่ 5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นที่ 7 สะท้อนผล/รายงานผล 
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 
บูรณาการรูปแบบการนิเทศ 7 ขั้นตอน 
   ขั้นตอนท่ี 1 S= Survey  คือ ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ 
   ขั้นตอนท่ี 2 S = Scheme  คือ  การวางแผนการ
นิเทศการสอน 
   ขั้นตอนท่ี 3 C= Content  คือ  การให้ความรู้
ก่อนด าเนินการนิเทศ  
   ขั้นตอนท่ี 4 O= Observe  คือ  การปฏิบัติการ
นิเทศ  
   ขั้นตอนท่ี 5 R= Reinforcing  คือ การสร้างเสริม
ก าลังใจ  
   ขั้นตอนท่ี 6 R= Reflect คือ การสะท้อนคิด 
   ขั้นตอนท่ี 7 E= Evaluating คือ การประเมินผล
หลังการนิเทศ   
4. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอดและนาคอเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


