กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ระดับ ชำนำญกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1
งานในหน้าที่รับผิดชอบ
งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
งำนส่งเสริมกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
งำนส่งเสริมสถำนกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
งำนส่งเสริมกำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ที่
1

2
3

4

5

6

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
จัดระบบงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด
ในสถำนศึกษำ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
- มีกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
- ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
บูรณำกำรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ในสังกัด 118 แห่ง
-ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำร
ลูกเสือ
- ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนกำร
ทำงำนครบ 5 ด้ำน คือ กำรป้องกัน ค้นหำ ดูแล
บำบัดรักษำ เฝ้ำระวัง และบริหำรจัดกำร ภำยใต้
กลยุทธ์
“4 ต้อง 2 ไม่”
กำรจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ - จัดกิจกรรมรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหำ
เสพติด
ยำเสพติดในสถำนศึกษำแบบบูรณำกำร
- ดำเนินกำรเก็บข้อมูลจำแนกสถำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้สำรเสพติดเป็นรำยโรงเรียน
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ - กำรจัดทำข้อมูลโรงเรียนที่จัดตั้งชมรม TO BE
เสพติด
NUMBER ONE และจำนวนสมำชิกชมรม
- ติดตำมกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำน
ยำเสพติดของสถำนศึกษำในสังกัด ให้เป็นไปตำม
เกณฑ์คุณภำพที่ ป.ป.ส.กำหนด
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้วยระบบ
ฐำนข้อมูลระบบ NISPA (มีกำรรำยงำนผลกำร
กำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินงำนทุกภำคเรียน)
- กำรรำยงำนกำรสำรวจข้อมูลและรำยงำนผลกำร
ใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำในระบบ CATAS
(ระบบสำรสนเทศเพื่อดูแลและติดตำมกำรใช้
สำรเสพติดในสถำนศึกษำ)
- มีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้
ผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

งานแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับประเทศ
2 ดำเนินกำรประชุมประธำนกลุ่มเครือข่ำย,ศึกษำนิเทศก์ ,
นักวิชำกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนเตรียมงำน
แข่งขันระดับเครือข่ำย และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3 แจ้งเกณฑ์กำรแข่งขันทุกประเภทให้โรงเรียนในสังกัดทรำบ
โดยนำข้อมูลเกณฑ์กำรแข่งขันแจ้งในเว็บไซต์ของ สพป.แพร่
เขต 1
4 แจ้งประธำนกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำจัดส่งรำยชื่อครูเป็น
กรรมกำรดำเนินงำน กรรมกำรตัดสิน และส่งรำยกำรแข่งขัน
พร้อมชื่อนักเรียน
5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขัน และ
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6 ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7 ประกำศผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พร้อมจัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน
ครูผู้สอน
8 สรุปรำยงำนผลกำรแข่งขันเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

- มีกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
- ดำเนินกำรจัดประชุมตำมแผนที่กำหนด
- สำรวจสถำนที่จัดกำรแข่งขัน เพื่อจัดเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ก่อนกำรดำเนินงำน
- ดำเนินกำรหลังจัดประชุม 1 วัน
- ดำเนินกำรก่อนประชุมเตรียมกำรจัดงำนแข่งขัน
ภำยใน 15 วัน
- จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน และ
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน
- ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 2 วัน
- จัดทำประกำศหลังกำรแข่งขัน 2 วัน
- จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียน
- ประกำศผลกำรแข่งขันทำงเว็บไซต์
งำนศิลปหัตถกรรมของ สพป.แพร่ เขต 1

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

1 ศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำว
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข และเกณฑ์กำรประเมิน
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
2 แจ้งแนวทำงกำรดำเนินงำนและเกณฑ์กำรประเมินฯ
โครงกำรสถำนศึกษำขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
ให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำน
3 แจ้งปฏิทินขั้นตอนกำรดำเนินงำนให้สถำนศึกษำทรำบ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรส่งผลงำนขอรับกำรประเมิน
4 กำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับปฏิทินขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ตำมเกณฑ์กำรประเมินระดับเงิน ทอง และเพชร
ดำเนินกำรประเมินผลงำนสถำนศึกษำสีขำว

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
- มีกำรศึกษำ วิเครำะห์แนวทำงกำรดำเนินงำนและ
เกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพ
ติดและอบำยมุข
- จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
กำรดำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำว และจัดทำผลงำน
ในกำรขอรับกำรประเมินให้ทันตำมกำหนดใน
ปฏิทินและขั้นตอนกำรดำเนินงำน

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำน
สถำนศึกษำเชิงประจักษ์พร้อมตรวจเอกสำรรูปเล่ม
หลักฐำน ร่องรอย ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลงำน
สถำนศึกษำเพื่อวำงแผนในกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนด
- จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดกำรประเมินผลงำนของ
คณะกรรมกำรให้โรงเรียนที่ขอรับกำรประเมิน
ทรำบ เพื่อจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนเอกสำร
5 ประเมินผลงำนสถำนศึกษำสีขำวเชิงประจักษ์ และตรวจสอบ บุคลำกร และสถำนที่ในกำรรับกำรประเมิน
เอกสำรรูปเล่ม หลักฐำน ร่องรอย
- คณะกรรมกำรลงพื้นที่ประเมินผลงำนสถำนศึกษำ
สีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับ
หน่วยงำนโดยแยกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับเงิน
2. ระดับทอง
6 สรุปรำยงำนผลกำรประเมินสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน
3. ระดับเพชร
เป็นสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขดีเด่น
- มีกำรจัดทำประกำศของหน่วยงำน โดยประกำศ
เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชำ
รำยชื่อสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินเป็น
“สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
ดีเด่น ระดับเงิน”
- จัดส่งประกำศของหน่วยงำน และเอกสำรผลงำน
ระดับทอง และเพชร ให้สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมสถานการดาเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

1 ศึกษำคู่มือกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำ
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2 แจ้งแนวทำงกำรดำเนินงำนและจัดส่งคู่มือกำรดำเนินงำน
สถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำน
3 แจ้งให้สถำนศึกษำประเมินตนเองตำมมำตรกำร
เพื่อสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ จัดส่งแบบประเมินให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจสอบข้อมูล
4 กำหนดแนวทำงในกำรประเมินโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
7 มำตรกำรเพื่อสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ เพื่อรองรับกำร
ประเมินจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเป็นโรงเรียนต้นแบบ
สถำนศึกษำปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6 สรุปข้อมูลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชำและรำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
- มีกำรศึกษำ วิเครำะห์คู่มือกำรดำเนินงำนและ
มำตรกำรแนวทำงกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำ
ปลอดบุหรี่
- จัดทำหนังสือแจ้งสถำนศึกษำเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจ ในกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำม 7 มำตรกำรและ
แนวทำง
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหนังสือแจ้งสถำนศึกษำดำเนินกำรประเมิน
ตนเองตำม 7 มำตรกำรเพื่อสถำนศึกษำปลอดบุหรี่
- คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนเป็น
ต้นแบบสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ตำมแบบประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ
- จัดส่งรำยชื่อ เอกสำรแบบประเมินตนเอง และ
เอกสำรประกอบ ให้สำนักงำนสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดแพร่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

1 ศึกษำคู่มือกำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE
2. จัดทำโครงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE
NUMBER ONE

3
4

กำหนดปฏิทินกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำร
TO BE NUMBER ONE
สรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมโดยชมรม TO BE
NUMBER ONE เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำและรำยงำนให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
- จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินกำร
ขับเคลื่อนโครงกำร TO BE NUMBER ONE
โดยดำเนินกำร
1. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
2. รับสมัครสมำชิก
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรม
- จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนดำเนินกำรขับเคลื่อน
กิจกรรมโดยชมรม TO BE NUMBER ONE ตำม
ปฏิทินกิจกรรมที่กำหนด และให้รำยงำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประจำทุกเดือน

