
 
 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 ชื่อ  นางรวิกานต์   โพธิ์ศร ี
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
 
 งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศกึษา 
  ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิผลการศึกษา 
  ๓. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๔. งานทดสอบทางการศกึษา 
  ๕. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ประจิมโนนคูณ อ าเภอ โนนคูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการปฎิบัติงาน 
เร ื่อง งานสงเสร ิมการวดและประเมนผลการศ ึกษา 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู 

เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

- ครูมีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนา
ตนเอง เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษา ในระบบในระบบ การศึกษานอก
ระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2 สงเสริมและพ ัฒนาผู้บร ิหาร ครูใหใชว ิธีการ 
ที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล ใน
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจและสามารถ 
ใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยและนําผลการวัดและ 
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล 

3 ศึกษา วิเคราะห รูปแบบ วิธ ีการในการพ ัฒนา 
แนวทางการวัดผลและประเมินผล ในสถานศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- มีการศึกษา วิเคราะห รูปแบบ วิธีการ ใน
การพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย และไดรูปแบบ 
วิธีการวัดและ ประเมินผลที่สอดคลองกับ
แนวทางการจัด การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตาม
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

4 จัดทําคมูือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษา 
สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- มีคูมือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสําหรับ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอ ัธยาศยัที่สอดคลองก ับ แนว
ทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข 
เพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตร การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
 

เร ื่อง  งานส ่งเสร ิมและพ ัฒนาเคร ื่องมือว ัดและประเม ินผลการศ ึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผล

การศึกษา 
- มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ที่ครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุ
มสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนคุณล ักษณะที่
พ ึงประสงค และความสามารถในการอ
านคิดวิเคราะห 
และการเขียน 

2 ศึกษา วิเคราะหเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ที่มีผจูัดทําแลว คัดเลือกใหเหมาะสมกับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 

- มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของ สถานศึกษา 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและพัฒนา 
เครื่องมือวัดและประเมินผลใหครอบคลุมดาน ต
อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามก
ลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

3.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตาม
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตาม
สภาพจริง 

3.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
คุณลักษณะที่พ ึงประสงค 

3.5 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
ความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห 
และการเขียนสื่อความ 

- ครูและผเูกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ สามารถ 
จัดทําและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล ตามสภาพจริงที่ครอบคลุมกลุ
มสาระการเรียนรู  8 กลมุสาระ กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน คุณลักษณะ ทีพ่ ึงประสงค และ
ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ
การเขียน 

4 บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แกสถานศึกษา 

- สามารถใหบริการเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล ทางการศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานศึกษา 



 
 

เร ื่อง งานตดตาม ตรวจสอบและประเมนการวดและประเมินผลการศ ึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห แนวทาง ในการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การศึกษา 

- มีการศึกษา วิเคราะห แนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของ 
สถานศึกษาใหไดมาซ ึ งขอม ูลสารสนเทศ
เก ี่ยวกับ 
การวัดและประเมินผล 

2 ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษา 

- ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ 
ประเมินผลของสถานศึกษาใหมีความถูกตอง
และ มีคุณภาพ 

3 จัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการศึกษา 

-  มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกระดับทั้งใน
ระดับ ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่ การศึกษาและระดับชาติที่ถูกต
อง 
และเปนปจจุบัน 

4 เผยแพรผล การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล การศึกษา 

- มีการเผยแพรและประเมินผล ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ การศึกษาทุกระดับใหสถานศึกษา
และ 
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลไปปรับปรุง 
และพ ัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และการ
จัดการศึกษา 



 
 

เร ื่อง งานทดสอบทางการศ ึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห แนวทาง ในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
- มีการศึกษา วิเคราะห แนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบ 

และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมาซึ่ง     
ขอมูลสารสนเทศเก ี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

2 ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา 

- ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลของ สถาน
ศึกษาใหมีความถูกตองและมีคุณภาพ 

3 จัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการศึกษา 

- มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ระดับชาติที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 

4 เผยแพรผล การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 

- มีการเผยแพรและประเมินผลผล การติดตาม
ตรวจสอบ การศึกษาทุกระดับใหสถานศึกษาและหน
วยงานที่ 
เกี่ยวของสามารถนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู และการจัด
การศึกษา 



 
 

5 ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและ 
ใหบริการสอบวัดความรู ความสามารถ ให
กับนักเรียน 

- ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัด 
ความรูความสามารถใหกับนักเรียนดังนี้ 

-   การทดสอบทางการศ ึกษาระดับชาติ ขั้นพ ื้นฐาน       
(O- NET) สอบวัดความรูความสามารถใหก ับ
นักเรียนช ั้น ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหกับ นักเรียนทุกคนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) สอบวัดความ
ร ูความสามารถใหกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3  ใหกับนักเรียนทุกคนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพดานการอานของผูเรียน (RT) 
สอบ วัดความรคูวามสามารถดานการอานใหก ับ
นักเรียนช ั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ใหกับนักเรียนทุกคน
ของสถานศึกษา ในสังกัด 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ ื้นฐานระดับเขต
พ้ืนท ี่ (ขอสอบมาตรฐานกลาง) สอบวัดความรู
ความสามารถ ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ชั้นประถมศ ึกษาปที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทุก
คนของสถานศึกษาใน สังกัด 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
เร ื่อง การนเ ิ ทศโรงเรียนเคร ือขายพ ัฒนาคุณภาพการศ ึกษาประจิมโนนคูณ อ าเภอโนนคูณ 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาประจิมโนนคูณ อําเภอโนนคูณ 
1. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
เครือขายพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประจิมโนนคูณ อําเภอโนนคูณ 
จํานวน ๑๖ โรงเรียน ไดแก 

1) โรงเรียนบานดินดําเหล าเสนไต้ 
2)  โรงเรียนบ้านนาม องนาเมือง 
3) โรงเรียนบ้านโนนสว าง 
4)  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย า 
5)  โรงเรียนบ้านปลาข อ 
6)  โรงเรียนบ้านโปร ง 
7) โรงเรียนบานผักขย าใหญ  
8) โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 
๙) โรงเรียนบ้านโพนงาม 
๑๐) โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 
๑๑) โรงเรียนบ้านหนองตลาด 
๑๒) โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง กอไหล  
๑๓) โรงเรียนหนองสนม 
๑๔) โรงเรียนหยอด 
๑๕) โรงเรียนบ้านหัวเหล า 
๑๖) บ้านเหล าฝ้าย 

1.   มีขอมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือขาย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอเมืองที่ 2 และ 
อําเภอเมืองที่ 3 



 

 

 2. ดําเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียน 
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมโนนคูณ 
อําเภอโนนคูณ ตามนโยบาย/จุดเนนของ สพฐ. 
และเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 

2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประจิมโนนคูณ อําเภอโนนคูณ 

 3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข
ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมโนนคูณ 
อําเภอโนนคูณ 

3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมโนนคูณ อําเภอโนน
คูณ 

 

 


