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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของข้าพเจ้า 
นางสาวสุฑารัตน์  กองจิว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ   จนบรรลุวตัถุประสงค์ตาม   เป้าหมาย  ประกอบด้วย งาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์  งานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่รับผิดชอบ และการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย นอกจากนี้ยังกำหนดแผนการดำเนินงานสำหรับอนาคตไว้
อีกด้วย 
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 2. การปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู

ของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาพิเศษ 
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 3. การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 8 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

นางสาวสุฑารัตน์  กองจิว 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 
การปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 
 
1. การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

ศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2. การปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้แบ่งภาระงานเป็น 6 กลุ่มงาน 

ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมิน 
ผลการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา และกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การจัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ และงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
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1. ปฏิบัติหน้าที่งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน

ของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
3. งานทดสอบทางการศึกษา ประกอบด้วย  

3.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา      
ปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3.3 การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
3.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA) 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
5. งานสารบรรณกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
6. จัดข้อมูลสารสนเทศและการให้บริการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แก่หน่วยงานใน 

สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน 2551 
8. นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  บางกระทุ่ม 1  จำนวน 17  โรงเรียน     
9. ศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
10. สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือรับผิดชอบงานอ่ืนในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
11. รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบ 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ขอบขายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
 โดยมีรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ดังนี้  
1. งานกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

1.1 งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  มีขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  ดังนี้  
     - สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา     
    - สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูใหใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา    
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      - ศึกษาวิเคราะหรูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล                
ในสถานศึกษา   
       -จัดทำคมูือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษา   
       
ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
      1) ครูและผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรูของนักเรียน  
      2) การวัดผลและประเมินผลสอดคลองตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   
      3) ครูและผูที่เก่ียวของใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ   
       1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม   
      2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    1.2 งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา   มีขั้นตอนและแนว
การปฏิบัติ  ดังนี้ 
      - รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา   

- ศึกษาวิเคราะห เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผูจัดทำแลว  คัดเลือกให
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   

       -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให 
ครอบคลุมดานตอไปนี้   
        1) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลมุสาระ   
       2) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
        3) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง   
       4) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค   
        5) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และ
การเขียน สื่อความ   

-บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแกสถานศึกษา   

    ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
     มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษา  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม   
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   1.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา   
   มีขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  ดังนี้ 
      -ศึกษา วิเคราะห แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา   
     - ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา   
      - จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา   
      - เผยแพรผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา   

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
    สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกตอง และมีคุณภาพ  กฎหมาย ระเบียบ และ 
เอกสาร ที่เกี่ยวของ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

   1.4 งานทดสอบทางการศึกษา  มีขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  ดังนี้ 
       -ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา    
     -วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ใหครอบคลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
       - กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหสอดคลองตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกำหนด   
       -ประสานความรวมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   
       -ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัดความรู ความสามารถใหกับ
นักเรียน ดังนี้  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6                    
และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ดำเนินการดังนี้  
       - แจงโรงเรียนใหสงขอมูลนักเรียนที่จะสอบโอเน็ต เขาในระบบของสำนักทดสอบทาง
การศึกษา ครบรอยเปอรเซ็นต และดำเนินการจัดสนามสอบโดยกำหนดใหกลมุเครือขายละ 1 สนามสอบ 
และสงขอมูลการจัดสนามสอบครบทุกสนามสอบในเวลาที่กำหนด  

-แตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับสงขอสอบ เพ่ือ 
ปฏิบัติหนาที่ในการสอบONET และประชุมชี้แจงคณะกรรมการกอนการสอบ  
       - จัดทำคมูือการสอนตามตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ใน
สาระวิชา 4 สาระท่ีสอบโอเน็ต ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ทั้งระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมทั้งประชุมชี้แจงการใชคูมือสำหรับครูที่สอน 4 สาระ 
ทั้ง 2 ระดับชั้น  

-จัดสอบ ONET   
-ประเมินผลและสรุปผลการทดสอบ  
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การประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดำเนินการ ดังนี้  
       -แจงโรงเรียนใหสงขอมูลนักเรียนที่จะสอบ NT ป.3 เขาในระบบ NT Access และ
ดำเนินการจัดสนามสอบโดยกำหนดใหกลมุเครือขายละ 1 สนามสอบ และสงขอมูลการจัดสนามสอบครบ
ทุกสนามสอบในเวลาที่กำหนด  
       - แตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับสงขอสอบ เพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่ในการสอบ NT และประชุมชี้แจงคณะกรรมการกอนการสอบ  
     - ประเมินผลและสรุปผลการทดสอบ  
     การทดสอบความสามารถดานการอานออกของผเูรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปที ่1 ดำเนินการ  ดังนี้  

-แจงโรงเรียนใหสงขอมูลนักเรียนที่จะสอบ RT ป.1 เขาในระบบ NT Access และ 
ดำเนินการจัดสนามสอบโดยกำหนดใหทุกโรงเรียนเปนสนามสอบ และสงขอมูลการจัดสนามสอบครบทุก
สนามสอบในเวลาที่กำหนด  
         -แตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับสงขอสอบ เพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่ในการสอบ RT และประชุมชี้แจงคณะกรรมการกอนการสอบ  
         - จัดสอบ RT  
         - ประเมินผลและสรุปผลการทดสอบ  
     การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA)  
    โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student 
Assessment หรือ PISA) เปนโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ 
OECD) มีจุดประสงคเพ่ือสำรวจวาระบบการศึกษาของประเทศไดเตรียมเยาวชนของชาติใหพรอมสำหรับ
การใชชีวิตและการมีสวนรวมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม  โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของ
นักเรียนวัย 15 ป ที่จะใชความรูและทักษะเพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรใน
โรงเรียน ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร   
เขตพ้ืนที่มีแนวทางดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA) ดังนี้   
      1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรับการ
ประเมิน PISA   
      2) เตรียมความพรอม ทำความคุนเคยกับขอสอบ และฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร http://ipst-
pisatest.ipst.ac.th  
      3) เชิญชวนนักเรียน ครู และผูสนใจ เขารวมใชงาน “ระบบออนไลนขอสอบ PISA” ซึ่งประกอบ         
ดวยขอสอบคณิตศาสตร ขอสอบวิทยาศาสตร และขอสอบการอาน ที่ผูใชสามารถเลือกทำขอสอบไดสอง
รูปแบบ ไดแก  
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           - การทำขอสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุมชุดขอสอบที่ประกอบดวยขอสอบคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และการอาน  
           -การทำขอสอบแบบเลือกเอง ผูใชสามารถเลือกทำขอสอบวิชาตาง ๆ ไดโดยเลือกทำทีละเรื่อง  

การบันทึกผลการเรียน ดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 
ดำเนินการ  ดังนี้  
      - แจงโรงเรียนทุกแหงบันทึกผลการเรียน ดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School 
MIS)  
      - ใหคำปรึกษา แนะนำ ชวยเหลือในการแกปญหาที่เกิดจากการลงขอมูลในโปรแกรมฯ ในกลุมไลน 
School MIS และประสานผูดูแลโปรแกรมเม่ือเกิดปญหาขัดของ  
     - ตรวจ สอบการลงขอมูลของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนกดยืนยันขอมูลแลว  
      พัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา   
    -จัดสรางโปรแกรมเก็บขอมูลคุณภาพการศึกษาของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู   

  ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
    มีคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีขอมูลคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียน  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ   
   1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม   
   2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

2.  โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
2.1 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning 

Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่   
 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning 
Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างและออกแบบระบบ/
รูปแบบ/กลไกส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  เสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (School as Learning  Community)  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่                  
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (collaborative learning) และพัฒนาศักยภาพครูในการ
พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
 โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่  และครูศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
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2.2 กิจกรรมกรอกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนลงระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (Sch00l MIS)  

ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกรอกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนลงระบบโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา (Sch00l MIS)  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมบริหาร
จัดการสถานศึกษา (School MIS) ของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา
(School MIS)  และดำเนินการกรอกข้อมูลผลการเรียน  ผลการประเมินต่างๆ ของผู้เรียน  ในโปรแกรม
บริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) ของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง  ตามเวลาที่กำหนด 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง   

โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา(School MIS)  และดำเนินการ
กรอกข้อมูลผลการเรียน  ผลการประเมินต่างๆ ของผู้เรียน  ในโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา 
(School MIS) ของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง  ตามเวลาที่กำหนด 

2.3 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA)  
ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA)  

โดยการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ  (PISA)  
ผลสำเร็จที่คาดหวัง   

โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการเข้าสอบแข่งขันระดับนานาชาติ  (PISA)  
 

3. การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
  สงเสริมใหสถานศึกษาที่รับผิดชอบในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแหงใหมีความตระหนัก
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีความตระหนัก มีความรูความเขาใจใน
นโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ ได้แแก การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอานคล่อง
เขียนคล่องคิดเลขคล่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/ DLIT การนิเทศ
ติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา กิจกรรมนิเทศติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนิเทศติดตามในประเด็นต่าง ๆ งานตามนโยบาย สพฐ. เช่น  
โครงการคอนเน็กซ์อีดี  โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมือง
รุ่นใหม่  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย Active learning  เป็นตน 
รวมทั้งใหความรู ความเขาใจในมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  เป็นต้น  โดยรับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2   ดังนี้   



1 

กลุ่มเครือขา่ยพัฒนาการศึกษา บางกระทุ่ม 1  ไดแ้ก  
1. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร   2. โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 
3. โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ   4. โรงเรียนบ้านท่ายาง 
5. โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มฯ   6. โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 
7. โรงเรียนบ้านวังสาร    8. โรงเรียนประชาสามัคคี 
9. โรงเรียนบ้านหนองกลด   10. โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์) 
11. โรงเรียนบ้านหนองสระพัง   12. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 
13. โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์  14. โรงเรียนวัดบึงลำ 
15. โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 16. โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 
17. โรงเรียนวัดตายม 
 

  4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
   การจัดเตรียมเอกสารและรายงานผลติดตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะทำงานจัดทำ
รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เปนคณะทำงานยกระดับคุณภาพการศึกษา งานนิเทศติดตาม
ในประเด็นตาง ๆ ตามนโยบาย  

5. แผนการดำเนินงานในอนาคต  
   5.1  ด้านการวัดและประเมินผล  
    1) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิดต่าง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น  
   2) เนนการ อานออกเขียนได้ และทักษะการคิดคำนวณพ้ืนฐาน  
    3) โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลที่เน้นข้อสอบแบบเขียนตอบใหมากขึ้น  
    4) เน้นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในชั้นเรียน (formative assessment) เพ่ือนำ
สารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนถึงจุดเด่นจุดด้อยเป็นรายบุคคล และพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด    

5.2 ด้านการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  1) วางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

2) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 
3) นิเทศ  ติดตาม  การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
4) สรุป  และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
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สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศกึษาธิการ 


