๑

นายวสันต์ ปัญญา
ตำแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

งานในหน้าที่รับผิดชอบ
๑. งานควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๒. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
๓. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. งานนิเทศกลุ่มโรงเรียนห้วยชมพู
๕. การดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ ๑

งานควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.

ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต ๑

ได้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

๒.

มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบให้บุคลากรในกลุ่มกลุ่มนิเทศ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ของ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรในกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การจัดการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้
- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษา
- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การจัดการศึกษา
- งานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๓

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๓.

ให้บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา จัดทำ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ จัดการศึกษา จัดทำ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
และปฏิทนิ การปฏิบัติงาน

๔.

ควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของ บุคลากร
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๒

บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน

งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.

ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต ๑

ให้ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

๒.

ตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อ
บังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต ๑

ให้ตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความ
เห็น ประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็น
ไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๔

ที่
๓.

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หากพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งให้บุคลากรที่รับ เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไข เพิ่มเติม แจ้งให้บุคลากร
ผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมให้
ที่รบั ผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
คำปรึกษา ชี้แนะ
พร้อมให้คำปรึกษา ชี้แนะ

เรื่องที่ ๓

การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.

ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒.

ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจใน
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้ใน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓.

นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มีการศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีแผนการนิเทศ / เอกสารการนิเทศ / บันทึกการ
นิเทศ ในกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนเกิดการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๕

เรื่องที่ ๔
ที่

งานนิเทศกลุ่มโรงเรียนห้วยชมพู
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.

ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา

๒.

ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและ
จัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

๓.

ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
นิเทศ “GROWER Model:การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” อย่างทั่วถึง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ด้วย
รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔.

สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและนำผลที่ได้มาวางแผนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและใช้เป็นสารสนเทศ/เอกสารอ้างอิง
เพื่อการพัฒนาต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๖

เรื่องที่ ๕
ที่

การดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.

รวบรวมข้อมูล และจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม

มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณธรรม

๒.

ดำเนินการบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามโรงเรียนใน
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม

มีโครงการโรงเรียนสุจริต และแผนนิเทศติดตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม

๓.

สรุปและรายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

มีรายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

