มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

นายวัชรพงษ โลกคําลือ
ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

ชื่อ นายวัชรพงษ โลกคําลือ
ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
งานในหนาที่รับผิดชอบ
1. งานนิเทศการศึกษา
2. งานพัฒนาสงเสริมมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. งานประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4. งานการศึกษา คนควา วิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
5. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
6. โครงการแนะแนว สงเสริมและใหคําปรึกษา
7. เจาหนาที่จิตวิทยาประจําเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร เขต 1
8. รับผิดชองงานกลุมสาระวิทยาศาสตร โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา
9. รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา
10. งานพัฒนาทักษะการสอนแบบบูรณาการทักษะชีวิตและแกไขปญหาพฤติกรรมเด็กกลุมเสี่ยง

งานนิเทศการศึกษา
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
นิเทศการศึกษาและพัฒนางาน
วิชาการ
• กระบวนการนิเทศแบบ
ชี้แนะสะทอนคิด
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
• กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ
• กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 วางแผน จัดทําแผนการนิเทศการศึกษา และสรุปรายงานผล
การนิเทศอยางเปนระบบ
1.2 สงเสริมใหโรงเรียนบริหารงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนรูแบบActive Learning การวัดและประเมินผล
การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และการนิเทศภายใน
1.3 การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4การนิเทศการศึกษาที่มุงประสิทธิผลตอคุณภาพผูเรียนและ
คุณภาพการศึกษา

2

การคนควาทางวิชาการ
- การพัฒนาคูมือการเขียนแผน
บูรณาการทักษะชีวิตของนักเรียน
ระดับขั้นพื้นฐาน
วิจัยปฏิบัติการและการวิจัยและ
พัฒนา
- รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเขียนแผนบูรณาการ
ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับขั้น
พื้นฐาน
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
- การสะทอนผลการนิเทศ และ
นําผลไปใชในการพัฒนา

2.1 ศึกษาคนควาทางวิชาการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนางานวิชาการ
2.2 การเผยแพรผลงานวิชาการใหครูไดใชประโยชนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา
งานวิชาการ
3.2 ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการและการวิจัย และพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษา

3

4

5

ประสานสนับสนุนและเผยแพร
ผลงานทางดานวิชาการแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การนําเสนอผลงานวิชาการ
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามโครงการ TFE
โรงเรียนในกลุมเครือขายสองฝง
สามัคคี

4.1 ความสามารถในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการ
จัดกระบวนการเรียนรู การบริหารการศึกษาของโรงเรียนและ
เขตพื้นที่การศึกษา
4.2 ความสามารถในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อ
การวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ
4.3 ความสามารถในการนําผลการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลผูเรียนและคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนา
5.1 ความสามารถในการประสานและสนับสนุนและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการแกสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ กิจกรรมตามนโยบาย
การนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ กิจกรรมตามนโยบาย
Phrae+ Coaching Model

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 งานพัฒนาสงเสริมมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
งานสงเสริมการนิเทศติดตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก (สมศ.)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 สงเสริมใหผูบริหารและขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการวิเคราะหสังเคราะหมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

2

งานสงเสริมและพัฒนารูปแบบการ
วิเคราะห ขั้นตอนการสังเคราะห
งาน ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3

งานติดตาม ตรวจสอบ และการ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา

2.1 การศึกษา วิเคราะห รวบรวม เครื่องมือวัดและประเมินผล
มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวชีวัด ทั้งระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 การศึกษา วิเคราะห แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
การจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา
3.2 การจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน

4

การประเมินทบทวนระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 โครงการแนะแนวสงเสริมและ ให
คําปรึกษา
เจาหนาที่จิตวิทยา
ประจําเขตพื้นที่ประถมศึกษา

4.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามขั้นตอนของงานประกันคุณภาพ
4.2 จัดสรางโปรแกรมเก็บขอมูลคุณภาพ สารสนเทศงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 สงเสริมและใหคําปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหกับนักเรียน และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับนักเรียน
ผูปกครอง และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และ
ติดสารเสพติด

ที่

2

3

4

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.2 ใหคําชวยเหลือและสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข
ปญหาพฤติกรรม เด็กกลุมเสี่ยง
1.3 นิเทศติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา
2.1 พัฒนารูปแบบการจัดทําโครงการ กิจกรรม โครงงานบาน
รับผิดชองงานกลุมสาระ
นักวิทยาศาสตรนอย ที่มีความหลากหลาย
วิทยาศาสตร โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 2.2 ฝกทักษะขั้นตอนกระบวนการคิด และเนนการปฏิบัติและ
เรียนรูดวยตนเอง
ระดับประถมศึกษา
2.3 นิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ระดับประถมศึกษา รวมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย
2.4 ประเมินผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรม/โครงงาน ของ
โรงเรียนตนแบบและโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรู สุข นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ศึกษาและพละศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
- การพัฒนาหลักสูตร
- การจัดทําโครงสรางหลักสูตร และกําหนดการสอน
- แผนการจัดการเรียนรู/หนวยการเรียนรู
- นวัตกรรมการเรียนรู
- ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด สอดคลองกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
โครงการพัฒนาทักษะการสอนแบบ 4.1 พัฒนารูปแบบการเขียนแผนทักษะชีวิตแบบบูรณาการเขา
กับกลุมสาระการเรียนรู
บูรณาการทักษะชีวิตและแกไข
ปญหาพฤติกรรมเด็กกลุมเสี่ยง
4.2 กระบวนการตั้งคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและตัดสินใจ
ระดับขั้นพื้นฐาน
R C A
4.3 พัฒนารูปแบบการแกไขปญหาพฤติกรรมเด็กกลุมเสี่ยง
สรางมาตรการปองกัน หรือแนวทางการแกไขปญหาพฤติกรรม
และการสงตอ

