มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

นางภณิดา ทองประไพ
ตําแหนง ศึกษานิเทศก
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

ชื่อ นางภณิดา ทองประไพ
ตําแหนง ศึกษานิเทศก
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
งานในหนาที่รับผิดชอบ
งานนิเทศการศึกษา
กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาปฐมวัย
ประสานงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมเครือขายการศึกษามิ่งเมือง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
 งานนิเทศการศึกษา
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
นิเทศการศึกษาและพัฒนางาน
วิชาการ
การนิเทศแบบมีสวนรวม
โดยใช“กระบวนการ CERA :
Model”
การนิเทศแบบมีสวนรวม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา “COVID Model”
การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
การศึกษาปฐมวัย
การนํานโยบายการพัฒนา
หองเรียนและโรงเรียนคุณภาพ
สูการปฏิบัติ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1วางแผน จัดทําแผนการนิเทศการศึกษา และสรุปรายงานผล
การนิเทศอยางเปนระบบ
1.2สงเสริมใหโรงเรียนบริหารงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning การวัดและประเมินผล
การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และการนิเทศภายใน
1.3การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4การนิเทศการศึกษาที่มุงประสิทธิผลตอคุณภาพผูเรียนและ
คุณภาพการศึกษา
1.5การเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการศึกษา
สามารถเปนแบบอยางและขยายผลใหแกผูอื่นได
1.6ความสามารถในการเปนผูนําในการนิเทศและพัฒนางาน
วิชาการ
1.7ความสามารถในการใหคําปรึกษาเสนอแนะและเปนที่พึ่งใน
การพัฒนางานวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

2

การนิเทศ ติดตาม การจัด
กระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลุมเครือขายการศึกษามิ่งเมือง

2.1การนิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการสถานศึกษากลุมเครือขายการศึกษา
มิ่งเมือง ซึ่งมีโรงเรียนดังตอไปนี้
1.บานวังหงส(วังหงสวิทยาคาร)

ที่

3

4

5

6

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บานทาขวัญ(ราษฎรบํารุง)
บานเวียงตั้ง(คําวรรณประชานุกูล)
บานปากหวย
2.รัฐราษฎรบํารุง
บานนาแหลม(กองแกวราษฎรอุปถัมภ)
3.บานทุงโฮง(อภิวังวิทยาลัย)
4.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎรนุกูล)
5.บานในเวียง
วัดน้ําโคง(คําหลาราษฎรนุกูล)
6.บานสุพรรณ(คุรุราษฎรวิทยา)
7.บานนันทาราม(นันทราษฎรวิทยา)
8.บานรองฟอง
9.ชุมชนบานเหมืองหมอ(เหมืองหมอสามัคคี)
บานกาซอง
บานปทุม(ถาวรราษฎรศึกษา)
10.วัดเหมืองคา(ประชารัฐอุปถัมภ)
การคนควาทางวิชาการ
3.1ศึกษาคนควาทางวิชาการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนา“หลักสูตรการศึกษา
การพัฒนางานวิชาการ
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560”
3.2การเผยแพรผลงานวิชาการใหครูไดใชประโยชน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
วิจัยปฏิบัติการ และการวิจัย
4.1ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา
และพัฒนา
งานวิชาการ
4.2ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการและการวิจัย และพัฒนา
รายงานผลการดําเนินงาน
ระบบการนิเทศการศึกษา
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการจัด 4.3ความสามารถในการศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย ของสํานักงาน การนิเทศการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4.4ความสามารถในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาวิชาการ
แพร เขต 1”
ในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 5.1ความสามารถในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการ
จัดกระบวนการเรียนรู การบริหารการศึกษาของโรงเรียนและ
“การสะทอนผลการนิเทศ
เขตพื้นที่การศึกษา
และนําผลไปใชในการพัฒนา”
5.2ความสามารถในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ
5.3ความสามารถในการนําผลการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลผูเรียนและคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนา
ประสานสนับสนุนและเผยแพร
6.1ความสามารถในการประสานและสนับสนุนและเผยแพร
ผลงานทางดานวิชาการแก
ผลงานทางวิชาการแกสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและ

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ กิจกรรมตามนโยบาย
ของโรงเรียนในสังกัด
การนําเสนอผลงานเพื่อขอรับ
ตราพระราชทาน “บานนัก
วิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”
การนําเสนอผลงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรูสถานศึกษาใน
กลุมเครือขาย
การนําเสนอผลงานระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในกลุมเครือขาย
การศึกษา

 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
1. การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 2. การพัฒนาครู และผูบริหารสถานศึกษาใหมี ความรู
ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การพัฒนา“หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”
และกรอบหลักสูตรทองถิ่น
3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 การพัฒนา“หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560”และกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น
4. สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรู Active
Learning และจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การพัฒนา“หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”

ที่

2

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น และนําขอมูลมาใช ในการ
วางแผนพัฒนา

งานติดตาม ตรวจสอบ และ
2.1การศึกษา วิเคราะห แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลหลักสูตรการศึกษา
และประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 2.2การดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
2.3การจัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา
2.4การเผยแพรผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา

 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
โครงการ“บานนักวิทยาศาสตร
นอยประเทศไทย”

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.การศึกษา วิเคราะห แนวทางในการดําเนินงานโครงการ
“บานนักวิทยาศาสตร นอยประเทศไทย”
2. สัมมนาวิชาการวิทยากรแกนนํา โครงการฯ (LT และ LN)
3. อบรมปฏิบัติการ และเผยแพรความรูแกครูผูสอนโรงเรียน
ในโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”
4. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ
“บานนักวิทยาศาสตร นอยประเทศไทย”
5. การนิเทศ ติดตาม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถอดประสบการณ
6. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินการสงผลงานเพื่อขอรับ
ตราพระราชทาน“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”

2

การบูรณาการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย

2.1 การศึกษา วิเคราะห แนวทางในการดําเนินงานโครงการ
การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัย
2.2 พัฒนาครูผูสอนปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง
การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัย
2.3 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนจัดประสบการณการเรียนรู
การบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัย

ที่

3.

4

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.4 นิเทศติดตามการจัดประสบการณการเรียนรูการบูรณาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย
2.5 การสงเสริมสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่ดี
2.6 การจัดทํารายงานโครงการการบูรณาการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย
2.7 สรุป รายงานผลการดําเนินงานเผยแพรสูสาธารณชน
3.1ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย ระบบฐานขอมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย จังหวัดแพร
3.2 ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย จังหวัดแพร
จังหวัดแพร
3.3จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จังหวัดแพร
3.4เผยแพร ประชาสัมพันธใหหนวยงานในสังกัดทราบ
และดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย จังหวัดแพร
3.5สรุปรายงานผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานตอไป
งานนโยบาย
4.1 สงเสริม สนับสนุนใหความรวมมือในการพัฒนางานตาม
-การพัฒนาคุณภาพ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษาดวยระบบ
4.2 นิเทศติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ทางไกล DLTV/DLIT
การศึกษา

