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 ชื่อ  นายพิจักนภัสถ์  สุริยะพรหม 
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   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กลุ่มงาน ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1.  มาตรฐานความรู้ 
     2.  มาตรฐานต าแหน่ง 
     3.  มาตรฐานวิทยะฐานะ 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



1. มาตรฐานความรู้ 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

๑. การนิเทศ 
การศึกษา 

๑. หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
๒. วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
๓. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  
     ๓.๑ การวิเคราะห์พฤติกรรม การ
นิเทศการศึกษา  
     ๓.๒ การสร้างทักษะในการนิเทศ  
     ๓.๓ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ  
     ๓.๔ การน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศ  
     ๓.๕ การควบคุมและการประเมิน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  
๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ 
ภายในสถานศึกษา  
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
สอน และการบริหารจัดการการศึกษา  
๓. สามารถประสาน สนับสนุน และ
เผยแพร่ ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง 
หลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

๒. นโยบายและ 
การวางแผน 
การศึกษา 

๑. ระบบและทฤษฎีการวางแผน  
๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา  
๓. แผนการศึกษาระดับชาติและระดับ 
ต่างๆ  
๔. การวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย 
การศึกษา  
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  
๖. การพัฒนาและประเมินนโยบาย 
การศึกษา 

๑. สามารถใหแ้นะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการ 
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดท า
นโยบาย แผนและการติดตาม ประเมินผล
ด้านการศึกษา  
๒. สามารถให้ค าแนะน า ปรกึษาเกี่ยวกับ
การ ก าหนดนโยบายและการวางแผน 
ด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ การ
จัดการศึกษา  
๓. สามารถให้ค าแนะน า ปรกึษาเกี่ยวกับ
การ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุ่งให้ เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

๓. การพัฒนา 
หลักสูตรและ  
การสอน 

๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  
๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร  
๔. การจัดการเรียนรู ้ 
๕. จิตวิทยาการศึกษา  
๖. การวัดและการประเมินผล  

๑. สามารถให้ค าแนะน า ปรกึษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและ การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. สามารถสาธิต แนะน าครใูห้จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน 



มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ ๓. สามารถประเมินหลักสูตรและการน า

หลักสูตรไปใช้ 
๔. การประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

๑. การบริหารคุณภาพ  
๒. การประกันคุณภาพการศกึษา  
๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
๔. กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดท า 
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๒. สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
๓. สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และ 
การวางระบบการจัดท ารายงานผลการ 
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก 

๕. การบริหาร 
จัดการการศึกษา 

๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด 
การศึกษา  
๒. หลักการบริหารจัดการการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
๓. การปฏิรูปการศึกษา  
๕. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ
การจัดการศึกษา 

๑. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัด 
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
เจตนารมณ์ของการศึกษา  
๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
๓. สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 

๖. การวิจัยทาง 
การศึกษา 

๑. ระเบียบวิธีวิจัย  
๒. กระบวนการวิจัย  
๓. การน าผลการวิจัยไปใช้ 

๑. สามารถให้ค าแนะน า ปรกึษาเกี่ยวกับ
การ น ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  
๒. สามารถให้ค าแนะน า ปรกึษาเกี่ยวกับ
การ น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  
๓. สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้าง องค์ 
ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัด 
การศึกษา 

๗. กลวิธีการ 
ถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎี 

๑. กลวิธีการน าเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  

๑. สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ  



มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
และผลงานทาง 
วิชาการ  

๒. การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน 
ผลการศึกษาค้นคว้า และอ่ืน ๆ  
๓. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน 
วิชาการอย่างสร้างสรรค์  

๒. สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษา การ 
เขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  
๓. สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ต่อ
การเรียนรู ้

๘. การบริหาร 
จัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

๑. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒. อินเทอร์เน็ต  
๓. คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู ้ 
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์  
๕. ส านักงานอัตโนมัติ  

๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาตนและการพัฒนางานได้ อย่าง
เหมาะสม  
๒. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด 
การศึกษาแก่สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและ 
จริยธรรมส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

๑. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ ผู้ 
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทาง 
การศึกษา  
๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ทางการศึกษา  
๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างทีด 

 
2. มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน มาตรฐานต าแหน่ง สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
๑. ด้านการนิเทศ
การศึกษา 

๑. ออกแบบ จัดท ำแผนกำรนิเทศ
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
และหลักสูตร รวมทั้งนโยบำย จุดเน้น 
สภำพแวดล้อม ปัญหำและควำมต้องกำร
จ ำเป็น ให้ครู สถำนศึกษำ และ 
หน่วยงำนกำรศึกษำ สำมำรถจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. คัดสรร สร้ำง พัฒนำ สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี โดยศึกษำ คันคว้ำ 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ 

๑. สำมำรถด ำเนินกำรออกแบบ จัดท ำ
แผนกำรนิเทศกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำชำติและ
หลักสูตร รวมทั้งนโยบำย จุดเน้น 
สภำพแวดล้อม ปัญหำและควำมต้องกำร
จ ำเป็น ให้ครู สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
กำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
สมรรถนะและผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. สำมำรถด ำเนินกำรคัดสรร สร้ำง พัฒนำ สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศึกษำ คันคว้ำ 
วิเครำะห์ สังเครำะห์วิจัย หรือวิธีกำรอ่ืนๆ ที่
เหมำะสม ให้สอดคล้องกับเผนกำรนิเทศ
กำรศึกษำ เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้



งาน มาตรฐานต าแหน่ง สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

วิจัย หรือวิธีกำรอ่ืนๆ ที่เหมำะสม ให้
สอดคล้องกับเผนกำรนิเทศกำรศึกษำ 
เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำ 
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุผล 
3. นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะ 
เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริม และสนับสนุนกำร
พัฒนำงำนวิชำกำร ประสำนงำนกับ
หน่วยงำน สถำนประกอบกำร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำให้ครู สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนกำรศึกษำ สำมำรถจัด
กำรศึกษำได้บรรสุผล 
4. รำยงำนผลกำรนิเทศ โดยกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ สะท้อนผลกำร
นิเทศต่อครู สถำนศึกษำหน่วยงำน หรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูล
สำรสนเทศในกำรพัฒนำงำนวิซำกำร 
และกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

ครูสถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำ 
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุผล 
3. สำมำรถด ำเนินกำรนิเทศ ให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ชี้แนะ เป็นพ่ีเลี้ยง ส่งเสริม และ
สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ประสำนงำน
กับหน่วยงำน สถำนประกอบกำร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำให้ครู สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
กำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรสุผล 
4. สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ โดยกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ สะท้อนผลกำรนิเทศต่อ
ครู สถำนศึกษำหน่วยงำน หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำร
พัฒนำงำนวิซำกำร และกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

๒. ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

๑. วิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยและควำม
ต้องกำรจ ำเป็น สังเครำะห์สำรสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน เพ่ือวำงแผนกำร
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ 
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
องค์กร และสถำนประกอบกำร รวมถึง
ภูมิปัญญำหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนต่ำงๆ ให้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้กับสถำนศึกษำ 
๓. ติดตำมประเมินผลกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำ ให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุผลตำม
พันธกิจ 

๑. สำมำรถด ำเนินกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำย
และควำมต้องกำรจ ำเป็น สังเครำะห์
สำรสนเทศที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน เพ่ือวำง
แผนกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ 
๒. สำมำรถด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำน องค์กร และสถำนประกอบกำร 
รวมถึงภูมิปัญญำหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนต่ำงๆ 
ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้กับสถำนศึกษำ 
๓. สำมำรถด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำร
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำ ให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุผลตำมพันธกิจ 



งาน มาตรฐานต าแหน่ง สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
๓. ด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 

๑. พัฒนำตนเองอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีติจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ สมรรถนะทำงวิชำชีพ
ศึกษำนิเทศก์ และควำมรอบรู้ในเนื้อหำที่
นิเทศให้สูงขึ้น 
๒. มีส่วนร่วม และเป็นผู้น ำในกำรแถก
เปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อพัฒนำกำร
จัดกกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรศึกษำ 
๓.๓ น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ใน
กำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ ที่มีผลต่อ
คุณภำพครูและผู้เรียน 

๑. ด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงเป็นระบบ
และตอ่เนื่อง เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ ทั้งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีติจิทัล
เพ่ือกำรศึกษำ สมรรถนะทำงวิชำชีพ
ศึกษำนิเทศก์ และควำมรอบรู้ในเนื้อหำที่นิเทศ
เป็นประจ ำ สม่ ำเสมอ 
๒. มีส่วนร่วม และเป็นผู้น ำในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อพัฒนำกำรจัดกกำร
เรียนรู้และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
๓. น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ อย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ 

 
3. มาตรฐานวิทยะฐานะ  
วิทยะฐานะ หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบและลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์ และมีภำระงำนนิเทศ
กำรศึกษำ ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

มีควำมสำมำรถ และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็น
กำรออกแบบและจัดท ำแผนกำรนิ เทศ
กำรศึกษำ  คัดสรร สร้ำง พัฒนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโล ให้สอดคล้องกับแผนกำรนิเทศ
กำ รศึ กษ ำ   ปฏิ บั ติ ก ำ รนิ เ ทศ  ติ ด ต ำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส่งเสริมพัฒนำงำนวิชำกำรของหน่วยงำน
กำรศึกษำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม จัดท ำ
รำยงำนผลกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือแก้ไข
ปัญหำ ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนำนวัตกรรมให้
ผู้รับกำรนิเทศพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพสูงขึ้น พัฒนำตนเอง 
พัฒนำวิชำชีพ น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ
ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
มำใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำกำรนิเทศ



วิทยะฐานะ หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

กำรศึกษำให้มีผลต่อคุณภำพครูและผู้เรียน 
เป็นแบบอย่ำงท่ีด ี

 
 
 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
งาน ภาระงาน สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

๑. งำนประสำน  
ส่งเสริม  สนับสนุน
และพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำ          
ขั้นพ้ืนฐำน  
หลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยและ
หลักสูตรกำรศึกษำ
พิเศษ 
 

1.  กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
2. กำรวำงแผนกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  หลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและหลักสูตรกำรศึกษำ
พิเศษ 
3. กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้
หลักสูตรฯ ของสถำนศึกษำ 
4. กำรรำยงำนผลกำรนิเทศ  ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดศึกษำ 

1.  สำมำรถจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำอย่ำงเป็นปัจจุบัน 
2. สำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  หลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
3. สำมำรถด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม 
ประเมินผล กำรใช้หลักสูตรฯ                 
ของสถำนศึกษำ 
4. สำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ 
ติดตำม ประเมินผล กำรใช้หลักสูตรฯ       
ของสถำนศึกษำเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

2. งำนพัฒนำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

1. งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
2. งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะด้วยรูปแบบวิธี
สอนต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย 

1. สำมำรถด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะได้อย่ำงเป็นรูปธรรม บรรลุตำมแนวทำง
กิจกรรมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
2. สำมำรถนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะได้อย่ำงเป็น
ระบบ และจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำร
ขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
3. สำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะได้อย่ำงเป็น
ระบบ 
4. สำมำรถประสำน ส่งเสริม กำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ศิลปะตำมโครงกำรต่ำง ๆ ได้แก่  
     4.1 โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้
ศิลปะ   



งาน ภาระงาน สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

     4.2 โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ดนตรี-
นำฏศิลป์พื้นเมืองน่ำน และภูมิปัญญำชำว
น่ำน 
     4.3 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
สำระกำรเรียนรู้ทัศนศิลป์ (ศิลปะเพ่ือชีวิต) 
           

3. ประสำนงำนวิจัย
และพัฒนำงำนวิจัย
ระดับเขตพ้ืนที่ 

1. ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินกำรวิจัย
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอก ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำใน
สังกัด 
2. รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรวิจัย และ
เผยแพร่รำยงำนผลกำรวิจัยในระดับเขต
พ้ืนที่  

1. สำมำรถประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินกำร
วิจัยระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอก ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำในสังกัด 
2. สำมำรถรวบรวมผลกำรด ำเนินกำรวิจัย 
และเผยแพร่รำยงำนผลกำรวิจัยในระดับเขต
พ้ืนที่ 

 
 
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มโรงเรียนแม่จริม ดังนี้ 

1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำคำ (โรงเรียนบ้ำนพรหมมำเรียนรวม) 
2. โรงเรียนบ้ำนตอง 
3. โรงเรียนบ้ำนก้อ 
4. โรงเรียนบ้ำนแคว้ง 
5. โรงเรียนบ้ำนห้วยบง 
6. โรงเรียนบ้ำนน้ ำปำย 
7. โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก 
8. โรงเรียนบ้ำนน้ ำพำง 
9. โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 
10. โรงเรียนบ้ำนน้ ำปูน 
11. โรงเรียนบ้ำนน้ ำตวง 
12. โรงเรียนบ้ำนกิ่วน้ ำ 

 
 
 
 
 
 


