
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ช่ือ นางพิชญภัสสร์  เอ่ียมสะอาด 
ตำแหน่ง ศ ึกษาน ิเทศก์ ระดับ ช านาญการ 
กลุ่มงาน ส  งเสริมพ ัฒนาระบบการประกันค ุณภาพการศ ึกษา 
กลุ่ม น ิเทศต ิดตามและประเมินผลการจัดการศ ึกษา สาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษาเชียงใหม  เขต 5 

 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ  
1. งานส งเสริมการพ ัฒนาระบบการประกันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
2. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
๔.  งานส งเสริมและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕.  งานส งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๖.  งานส งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗.  งานช วยเหลือ ก ากับ ติดตาม โครงการชุมชนแห งการเรียนรู้ (PLC) 
๘.  งานช วยนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช วยเหลือพัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ โรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ  
     และโรงเรียนปฐมวัยเครือข าย 
๙.  งานช วยนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
๑๐.  งานช วยนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช วยเหลือ โครงการ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับ 
       พัฒนาการทางสมอง (Brain – based  Learning) ระดับปฐมวัย 
๑๑.  งานช วยนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช วยเหลือ โรงเรยีนในโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ    
       ปฐมวัย  



๑๒.  งานช วยนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๑๓.  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนในอ าเภอฮอด (กลุ มเครือข ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ) 

 

                                         มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 

เร ื่อง  งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันค ุณภาพการศ ึกษา 
1.  งานส่งเสริมการพ ัฒนาระบบ การประกันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาระบบหล ักเกณฑ์ ว ิธีการ การประกัน 

คุณภาพภายในสถานศ ึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

หล ักฐาน/ร องรอย การศกึษาหล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการ 
กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
การประกันค ุณภาพภายในถานศึกษา 
 

2 ศึกษา ค้นคว ้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศกึษา แล้วน า          
มาว ิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน     
การศึกษาชาติและระดับเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอย การวิเคราะห์เปรียบ        
มาตรฐานการศึกษาชาต ิและหน วยงานต้นส ังก ัด 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพนฐาน มาตรฐาน 
การศ ึกษาระดับปฐมวัย 
 

3 ส งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร ้าง               
ความตระหนัก ความรู้ ความเข ้าใจเกี่ยวกับ              
การพ ัฒนาคุณภาพและการประกันค ุณภาพ
การศึกษาแก บุคลากรท ุกคน 

หล ักฐาน/ร องรอยแสดงการส งเสริม สนับสนุน 
การพ ัฒนาคุณภาพ และการประก ันคุณภาพ 
สถานศึกษา 
 

4 ส งเสริมและสนับสนุนให้สถานศ ึกษากำหนด 
มาตรฐาน ระดับสถานศึกษา ให้สอดคล ้องก ับ 
สภาพแวดล ้อมและ ความต้องการของชุมชน / 
ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ งช้ี และเกณฑ์ 
ในการแปลผลและตัดสินการผ านมาตรฐาน
พร ้อมท้ังจ ัดให้ม ีการแลกเปล่ียนเร ียนรู้                
ระหว างสถานศ ึกษาด้วยกัน 

หล ักฐาน/ร องรอย แสดงการส  งเสร ิมและ 
สน ับสนุนให้สถานศ ึกษากำหนดมาตรฐาน 
ระดับสถานศึกษา สภาพแวดล ้อมและ               
ความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่นการก าหนด                 
ตัวบ งช ี้และเกณฑก์ารแปลผลและตัดสิน                
การผ านมาตรฐานและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว  างสถานศ ึกษา 

5 ร วมกำหนดกลย ุทธ์ในการพ ัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพท้ังระด ับเขตพ ื้นท่ีการศึกษา และระดับ 
สถานศึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอยแสดงการร วมกำหนดกลย ุทธ์ 
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบประกนั 
คุณภาพท้ังระด ับเขตพ ื้นท่ีและระดับ 
สถานศึกษา 

6 ส งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร ้าง ระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีหล ักการและ 
แนวคิดอยู บนพ ื้นฐานการปร ับปรุงพัฒนา 

หล ักฐานหรือร องรอยแสดงการส งเสร ิม                
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 



7 นิเทศ ติดตาม การจ ัด สร้าง พ ัฒนาระบบ               
การประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอย การนิเทศ ติดตาม                 
สร้างพ ัฒนาระบบการประกันค ุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

 
2. งานตรวจสอบค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาระด ับเขตพ ื้นท่ีการศกึษา 
 

หล ักฐาน/ร องรอย การจัดทำระบบการ 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ    
เขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 
 

2 นิเทศ สถานศึกษา เพ ื่อใหส้ามารถด าเนินการ 
ประเม ินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

หล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ สถานศ ึกษา เกี่ยวกับ
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศ ึกษาโดยการประเมิน ตนเอง 
 

3 ร วมก ับสถานศึกษาว ิเคราะห ์ผลการประเมิน                
เพ ื่อหาจุดพ ัฒนาและน ามาเป ็นแนวทางใน            
การปรับปรุงสถานศึกษาท่ีย ังไม  ได ้มาตรฐาน                
ตามเกณฑ์ 

หล ักฐาน/ร องรอย การร วมกับ 
สถานศึกษาในการว ิเคราะห์ผลการประเมิน   
เพ ื่อหาจุดพ ัฒนาปรับปร ุงสถานศึกษาท่ียังไม ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 

4 จัดต้ังคณะทำงานเพ ื่อรับผิดชอบและให้ ความ
ช  วยเหล ือสถานศ ึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอย จัดต้ังคณะท างาน                  
เพื่อรับผ ิดชอบให้ความช  วยเหล ือสถานศึกษา 
 

5 จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 
ด าเนินการ ตรวจสอบ ว ิเคราะห์ผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน สถานศึกษาเพ ื่อก าหนดนโยบาย 
ในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอยการจัดต้ัง คณะกรรมการ
ระดับเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบ ว ิเคราะห ์ผลการประเม ินค ุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

6 จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

การจัดท าระบบสารสนเทศผลการ ประเม ิน
ค ุณภาพภายในสถานศึกษาอย าง ครบถ้วน                  
และพร้อมใช้ 
 

7 จัดท าเอกสารเผยแพร ตัวอย างสถานศ ึกษา                 
ท่ีผ านเกณฑ์ การประเมนิมาตรฐานจาก 
คณะกรรมการระดับเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 

มีเหล ักฐาน/ร องรอย การเผยแพร ตวัอย าง 
สถานศึกษาท ี่ผ านเกณฑ ์การประเม ิน มาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพ ื้นท่ี การศ ึกษา 
 



8 นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห  ง            
ใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ ์

หล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา
ในการพฒันาใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
3. งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันค ุณภาพภายในและภายนอกสถานศ ึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ส งเสริมและสนับสนุนให้สถานศ ึกษา 

ประเม ินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมิน 
ตนเองของสถานศึกษา 
 

หล ักฐาน/ร องรอย แสดงการสน ับสนุน 
ให้สถานศึกษาประเมินและจ ัดท ารายงาน 
ประเม ินตนเอง 
 

2 พ ิจารณาให้ข ้อเสนอแนะก ับสถานศ ึกษาในการ
จัดท ารายงาน การประเม ินตนเอง              
ของสถานศึกษา 
 

มีหลักฐาน/ร องรอย ให ้ข้อเสนอแนะกับ 
สถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมิน 
ตนเองอย างถ ูกต ้อง เหมาะสม 
 

3 ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีม ีความพรอ้ม รับ
การประเมินภายนอก เพ ื่อเสนอรายช ื่อ 
สถานศึกษาต อส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินค ุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
 

หล ักฐาน/ประสานงานกับสถานศ ึกษา             
มีความพร ้อมรับการประเมินภายนอก 
 

4 ประสานงานกับส าน ักงานร ับรองมาตรฐาน                 
และประเมินค ุณภาพการศกึษา (สมศ.)                           
เมื่อถึงก าหนดการประเมิน คุณภาพภายนอก            
ของสถานศึกษา 
 

มีการประสานงานกับ สมศ.เมือ่ถ ึงกำหนด                   
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

5 ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก                    
เพ ื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา                       
ขั้นพ ื้นฐาน 

มีการประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก 
เพ ื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ จัดการศึกษาข้ัน
พ ื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจัย มาตรฐานการประกัน 

คุณภาพภายใน 
 

หล ักฐาน/ร องรอยการศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจัย 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

2 ส งเสริม สน ับสนุนและหรือร วมก ับ สถานศึกษา
ด าเนินการวิจ ัยมาตรฐานและ การประก ันค ุณภาพ
การศึกษา 

มีหล ักฐาน/ร องรอยการส งเสร ิม สนับสนุน           
ให้สถานศึกษาวิจัย มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพสถานศ ึกษา 
 

3 ส งเสริม สน ับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจ ัย
มาตรฐานและการประก ันค ุณภาพ การศ ึกษามาใช้
ในการพ ัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

มีการส  งเสร ิม สนับสนุนให้สถานศ ึกษา                
น าผลการว ิจัยมาตรฐานและการประก ัน 
คุณภาพการศ ึกษามาใช ้ในการพัฒนาระบบ 
ประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4 รวบรวมและเผยแพร ผลการว ิจัยมาตรฐาน และ
การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มีการรวบรวมและเผยแพร ผลการว ิจัย 
มาตรฐานและการประกันค ุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 

5 นิเทศ ติดตาม การวิจ ัยมาตรฐานและ               
การประก ันค ุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             
และน าผลมาใช้ในการพ ัฒนาระบบประก ันค ุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มีหล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ ติดตาม              
การว ิจัยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 
การศ ึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการ
พ ัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 
เร ื่อง งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในอ าเภอฮอด 
- กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ   
 
 ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
- กลุ มเครือข ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ 
โดยการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนในกลุ มเครือข ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานาคอเรือ  จ านวน ๕ โรงเรียน ได้แก ่

๑.  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 
๒. โรงเรียนบ้านแม่งูด 
๓. โรงเรียนบ้านตีนตก 
๔. โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 
๕. โรงเรียนบ้านแควมะกอก 

 

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน                   
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอ
เรือ 
 
 

2 รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ                  
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานาคอเรือ 
 
 

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน                   
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอ
เรือ 

 

3 ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ ตามนโยบาย
จุดเน้นของสพฐ. และเขตพื้นท่ี                
การศึกษา โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

      CO  E 

  ขั้นตอนท่ี 1  

ม ีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันท ึก               
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษานาคอเรือ 



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

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ 
มีการรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน                 
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอ
เรือ 

 
       

 

 

 

 


