
 
 
 
 
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ชื่อ   นางทอปัด  บุษบงก ์
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับแบบวธิีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๓. งานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) 
๔. งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา  
๕. การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางชุมน้อย 
    (CEO ยางชุมน้อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑ การส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัด

การศึกษา 
๑. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. การพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการ
จัดการศึกษาสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา 
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วางแผนการทดสอบ
ทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

๑. มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๒. มีแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๓. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/
ประกาศ 
๔. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/ผู้บริหาร 
เช่น ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ เอกสารการ
ฝึกอบรม 
๕. มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ / แผนการ
นิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
๖. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินการ
พัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๗. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีการพัฒนา/ปรับปรุง
วางแผนการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับแบบวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับแบบวิธีการ 

เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับแบบวิธีการ เครื่องมือวัด
และประเมินผล 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางาน
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. มีการศึกษาสภาพปญหา เกี่ยวกับการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู 
2. มีรายงานวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
และ/หรือกระบวนการเรียนรู อยางนอยปละ 1 เรื่อง 
3. มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการนิเทศท่ีสนับสนุน 
การศึกษาวิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูของครู 
ผูบริหาร อยางนอยปละ 1 เรื่อง/โครงการ 
4. มีเอกสารรายงานการเผยแพรผลงานการศึกษา 
วิจัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
5. มีเอกสารการนําผลการวิจัยไปพัฒนางานบริหาร 
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๓ งานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) 
1. ศึกษาสภาพปัญหาขั้นตอนการดําเนินงาน 
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจ การนําเข้าข้อมูล
นักเรียนสอบในระบบ NT Access 
  ๒.๑ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ 
ในศูนย์สอบ เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด 
ในศูนย์สอบ 
 ๒.๒ ศูนย์สอบนําเข้าและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access 
 ๒.๓ สื่อสารสร้างความเข้าใจ ชี้แจงการนําเข้า
ข้อมูลนักเรียนสอบในระบบ NT Access 
 ๒.๔ สถานศึกษานําเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ผ่านระบบ NT Access 
 3. ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)  
   ๓.๑ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ชี้แจงทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การทดสอบ 
  ๓.๒ ประสานกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับสนามสอบ 
และโรงเรียนร่วมสอบ 
 ๓.๓ ตรวจสอบข้อมูลและจัดสนามสอบ 
 ๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ 
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
 ๓.๕ ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ
ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ เพื่อชี้แจงแนว
ปฏิบัติในการบริหารการทดสอบ 
 ๓.๖ รับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบ ตรวจนับ เก็บรักษา 

1. มีคู่มือการใช้งานระบบ NT Access การประเมนิ
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ (RT) 
2. มีคู่มอืการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
๓. มีกําหนดการบริหารจัดการทดสอบการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ (RT) 
๔. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน/
ประกาศ 
๕. มีรายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)   สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) 

ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๓. ๓.๗ ศูนย์สอบ สนามสอบด าเนินการจัดสอบ 

 ๓.๘ ติดตามการบริหารการทดสอบ ศูนย์สอบ
ตรวจเยี่ยมความพร้อมสนามสอบในช่วงก่อนวัน
สอบ และวันสอบ  
 ๓.๙ สนามสอบจัดส่งกระดาษค าตอบกลับศูนย์
สอบ 
 ๔ การตรวจข้อสอบเขียนตอบ 
 ๔.๑ ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียนตอบของนักเรียน  
ณ ศูนย์สอบ ตรวจนับ เก็บรักษากระดาษค าตอบ 
บรรจุกล่องกระดาษค าตอบ 
 ๔.๒ น าเข้าคะแนนสอบในระบบ NT Access  
 ๕. สรุป จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ 
ประมวลผลการทดสอบ 
 ๖. สรุปและรายงานผลโครงการ สรุป จัดท า
รายงานผลการทดสอบและเผยแพร่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศกึษา 

 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

 
๕ 

 
 

๖ 
 

รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
และระดับประถมศึกษา จัดท าระบบสารสนเทศ 
จัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย  ระดับปฐมวัย และระดับ 
ประถมศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
นิเทศ ติดตาม การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย  ระดับปฐมวัย และระดับ 
ประถมศึกษา 
สร้างเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
และระดับประถมศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ระดับปฐมวัย 
และระดับประถมศึกษา 
 

๑. มีข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
๒. มีแผนงาน/โครงการ 
 
 
๓. มีคู่มือ/แนวทางการด าเนินโครงการ 
 
 
๔. มีแผนนิเทศติดตาม/บันทึกการนิเทศ/ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 
 
๕. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูผู้รับผิดชอบโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
และระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 
๖. มีหนังสือ/เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางชุมน้อย (CEO ยางชุมน้อย) 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๕ การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษายางชุมน้อย (CEO ยางชุมน้อย) 
1. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางชุมน้อย 
(CEO ยางชุมน้อย) จํานวน ๑๖ โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยฯ) 
2. โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 
3. โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 
4. โรงเรียนบานโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
5. โรงเรียนบานยางชุมใหญ่ 
6. โรงเรียนบ้านดินดํา 
7. โรงเรียนบานลิ้นฟ้า 
๘. โรงเรียนบ้านผักขะ 
๙. โรงเรียนบ้านแก้ง 
๑๐. โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์ฯ) 
๑๑. โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 
๑๒.โรงเรียนบ้านคอนกาม 
๑๓.โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 
๑๔. โรงเรียนบ้านหอยโนนดู ่
๑๕. โรงเรียนบ้านโนนคูณ 
๑๖. โรงเรียนบ้านยางเครือ 
2. ดําเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการนิเทศ 
เชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเปาหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 
3. รายงานผลการนิเทศ  

1. มีขอมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษายางชมุน้อย (CEO ยางชุมนอ้ย) 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษายางชุมน้อย (CEO ยางชุมน้อย) 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษายางชมุน้อย (CEO ยางชุมนอ้ย) 
 

 



 
 


