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คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์   

การปฏิบัติงานตามโครงสร้าง    
1. การปฏิบัติงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหนง  
   ศึกษานิเทศกในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2  ปฏิบัติหนาทีเ่กี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ดังนี้  
  1.1 งานนิเทศการศึกษา  โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  
  1.2 การศึกษา คนควาทางวิชาการ เพื่อจัดทำเปนเอกสาร คูมือและสื่อใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรให
ครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
  1.3 การวิเคราะห  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือใชใน
การปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูสนใจทั่วไป  
  1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  
  1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

2. การปฏิบัติงานในกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไดแบงภาระงานเปน 6 กลุมงาน  ไดแก  
กลมุงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู  กลมุงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
กลมุงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และกลุมงาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  เพื่อใหการบริหารจัดการ 
กลมุนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ขาพเจามีหนาที่ 
และงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   
   1. ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
    2. งานทดสอบทางการศึกษา  ประกอบด้วย  

2.1 เป็นคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

   2.2 เป็นคณะทำงานการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
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    2.3 เป็นผู้รับผิดชอบหลักการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test 
: RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
     2.4 เป็นคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมินนานาชาติ (PISA)  
   3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  4. งานสารบรรณกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
  5. จัดขอมูลสารสนเทศและการใหบริการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แกหนวยงานในสังกัดและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
   6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2551  
   7. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การศึกษาพิเศษ  
   8. นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ในกลมุเครือขายพัฒนาการศึกษา วังทอง 2  จำนวน 18 โรงเรียน   
   9. ศึกษาคนควา วิจัย ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา   
   10. สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือรับผิดชอบงานอ่ืนในกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
  11. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการขับเคลื่อนทักษะงานอาชีพและพัฒนาครูแนะแนว ที่รับผิดชอบ  
   12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย   

3. ขอบขายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
 โดยมีรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ดังนี้  
1. งานกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

1.1 งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  มีขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  ดังนี้  
     - สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา     
    - สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูใหใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา    
      - ศึกษาวิเคราะหรูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล ในสถานศึกษา   
       -จัดทำคมูือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษา      
ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
      1) ครูและผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรูของนักเรียน  
      2) การวัดผลและประเมินผลสอดคลองตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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      3) ครูและผูที่เก่ียวของใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ   
       1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
      2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

   1.2 งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา   มีขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  ดังนี้ 
      - รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา   

- ศึกษาวิเคราะห เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผูจัดทำแลว  คัดเลือกใหเหมาะสม
กับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   

       -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให ครอบ
คลุมดานตอไปนี้   
        1) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลมุสาระ   
       2) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
        3) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง   
       4) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค   
        5) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และการเขียน 
สื่อความ   

-บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแกสถานศึกษา   

    ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
     มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา   
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

   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   
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 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 กลุมสาระของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
       - กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหสอดคลองตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกำหนด   
       -ประสานความรวมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ   
       -ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัดความรู ความสามารถใหกับนักเรียน 
ดังนี้  

งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ดำเนินการดังนี้  
       - แจงโรงเรียนใหสงขอมูลนักเรียนที่จะสอบโอเน็ต เขาในระบบของสำนักทดสอบทางการศึกษา 
ครบรอยเปอรเซ็นต และดำเนินการจัดสนามสอบโดยกำหนดใหกลมุเครือขายละ 1 สนามสอบ และสงขอมูลการ
จดัสนามสอบครบทุกสนามสอบในเวลาที่กำหนด  

-แตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับสงขอสอบ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในการ
สอบONET และประชุมชี้แจงคณะกรรมการกอนการสอบ  
      - จัดทำคมูือการสอนตามตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในสาระวิชา 4 
สาระที่สอบโอเน็ต ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 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 และดำเนินการจัดสนาม
สอบโดยกำหนดใหกลมุเครือขายละ 1 สนามสอบ และสงขอมูลการจัดสนามสอบครบทุกสนามสอบในเวลาที่
กำหนด  
     - แตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับสงขอสอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการสอบ 
NT และประชุมชี้แจงคณะกรรมการกอนการสอบ  
    - ประเมินผลและสรุปผลการทดสอบ  
     การทดสอบความสามารถดานการอานออกของผเูรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ดำเนินการ  ดังนี้  

-แจงโรงเรียนใหสงขอมูลนักเรียนที่จะสอบ RT ป.1 เขาในระบบ NT Access และดำเนินการจัดสนาม
สอบโดยกำหนดใหทุกโรงเรียนเปนสนามสอบ และสงขอมูลการจัดสนามสอบครบทุกสนามสอบในเวลาที่กำหนด  
        -แตงตั้งคณะกรรมการระดับศูนยสอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับสงขอสอบ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในการ
สอบ RT และประชุมชี้แจงคณะกรรมการกอนการสอบ  
        - จัดสอบ RT  
        - ประเมินผลและสรุปผลการทดสอบ  
     เป็นคณะทำงานการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA)  
   โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ 
PISA) เปนโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงคเพ่ือสำรวจวา
ระบบการศึกษาของประเทศไดเตรียมเยาวชนของชาติใหพรอมสำหรับการใชชีวิตและการมีสวนรวมในสังคมใน
อนาคตเพียงพอหรือไม  โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ป ที่จะใชความรูและทักษะเพ่ือ
เผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร   
เขตพ้ืนที่มีแนวทางดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ (PISA) ดังนี้   
     1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมิน PISA   
     2) เตรียมความพรอม ทำความคุนเคยกับขอสอบ และฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร http://ipst-
pisatest.ipst.ac.th  
     3) เชิญชวนนักเรียน ครู และผูสนใจ เขารวมใชงาน “ระบบออนไลนขอสอบ PISA” ซึ่งประกอบดวยขอสอบ
คณิตศาสตร ขอสอบวิทยาศาสตร และขอสอบการอาน ที่ผูใชสามารถเลือกทำขอสอบไดสองรูปแบบ ไดแก  
           - การทำขอสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุมชุดขอสอบที่ประกอบดวยขอสอบคณิตศาสตร วิทยา
ศาสตร และการอาน  
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         -การทำขอสอบแบบเลือกเอง ผูใชสามารถเลือกทำขอสอบวิชาตาง ๆ ไดโดยเลือกทำทีละเรื่อง  

เป็นคณะทำงานการบันทึกผลการเรียน ดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) 
ดำเนินการ  ดังนี้  
      - แจงโรงเรียนทุกแหงบันทึกผลการเรียน ดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)  
      - ใหคำปรึกษา แนะนำ ชวยเหลือในการแกปญหาที่เกิดจากการลงขอมูลในโปรแกรมฯ ในกลุมไลน 
SchoolMisและประสานผูดูแลโปรแกรมเม่ือเกิดปญหาขัดของ  
     - ตรวจ สอบการลงขอมูลของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนกดยืนยันขอมูลแลว  
      พัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา   
   -จัดสรางโปรแกรมเก็บขอมูลคุณภาพการศึกษาของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู   

  ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
    มีคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีขอมูลคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียน   
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ   
   1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม   
   2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

4.  การพัฒนาโครงการขับเคลื่อนทักษะงานอาชีพและพัฒนาครูแนะแนว  
 ดำเนินการขับเคลื่อนงานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางจัดทำหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพและการมีงานทำ สร้างเครือข่ายครูแนะแนวใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้ครูได้รับความรู้ในการจัดบริการแนะแนวให้กับ
นักเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวนำไปพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ซึ่งการแนะแนว
เป็นกระบวนการที่พัฒนาทักษะชีวิต สร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการ
เรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ติดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลก
อาชีพและการมีงานทำ รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิตจึงเป็นความสามารถของบุคคล
ที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต 
ใช้วิธีการจัดประชุมปฏิบัติการ    
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ผลสำเร็จที่คาดหวัง   
 ครูแนะแนวสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ  สามารถวางรากฐานการศึกษา
เพ่ืออาชีพ  สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของ
ตนเอง 

5. การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
  สงเสริมใหสถานศึกษาที่รับผิดชอบในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแหงใหมีความตระหนักในการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีความตระหนัก มีความรูความเขาใจในนโยบายของผู
อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ ไดแก การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอานออกยกชั้น การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม DLTV/ DLIT การนิเทศติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝาระวังและการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
สถานศึกษา กิจกรรมนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนิเทศติดตามในประเด็นตาง 
ๆ งานตามนโยบาย สพฐ. เช่น งานโครงการ คอนเน็กซ์อีดี  งานโครงการโรงเรียน SLC  การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย Active learning  เปนตน รวมทั้งใหความรู ความเขาใจในมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแนวใหมตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  เป็นต้น  โดยรับผิดชอบ 
กลมุเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2   ดังนี้   

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา วังทอง 2  ไดแก  
1. โรงเรียนบ้านเขาน้อย   2. โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 
3. โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง  4. โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 
5. โรงเรียนบ้านโป่งปะ   6. โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 
7. โรงเรียนบ้านซำตะเคียน  8. โรงเรียนบ้านตอเรือ 
9. โรงเรียนบ้านท่าข้าม   10. โรงเรียนบ้านน้ำพรม 
11. โรงเรียนบ้านปากยาง   12. โรงเรียนบ้านม่วงหอม 
13. โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ  14. โรงเรียนบ้านวังดินสอ 
15. โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น  16. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 
17. โรงเรียนห้วยพลู   18. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 
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  6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
   การจัดเตรียมเอกสารและรายงานผลติดตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะทำงานจัดทำรายงานผล
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เปนคณะทำงานยกระดับคุณภาพการศึกษา งานนิเทศติดตามในประเด็นตาง ๆ 
ตามนโยบาย  

7. แผนการดำเนินงานในอนาคต  
   7.1  ดานการวัดและประเมินผล  
    1) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิดตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น  
   2) เนนการ อานออกเขียนได และทักษะการคิดคำนวณพ้ืนฐาน  
    3) โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลที่เนนขอสอบแบบเขียนตอบใหมากขึ้น  
    4) เน้นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในชั้นเรียน (formative assessment) เพ่ือนำสารสนเทศไป
ใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนถึงจุดเด่นจุดด้อยเป็นรายบุคคล และพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด    

7.2 ด้านการพัฒนาโครงการขับเคลื่อนทักษะงานอาชีพและพัฒนาครูแนะแนว   
  1) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและธรรมชาติของ
นักเรียน 

 2) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
3) ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนานักเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูทุกคน 

ผู้ปกครองชุมชน ร่วมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรม 
ดำเนินไปด้วยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) เป็นกิจกรรมที่เป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้
ค้นพบตนเอง เพ่ือเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานให้สามารถก้าวสู่
โลกแห่งการศึกษาต่อและมีงานทำอย่างมีคุณภาพ เลือกเส้นทางชีวิตเพ่ือวางแผนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเชื่อมโยงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีเป้าหมาย หรือกรณีท่ีไม่
ประสงค์จะศึกษาต่อก็สามารถพัฒนาทักษะอาชีพที่ตกผลึกในตัวนักเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ต่อไปในอนาคต 
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โมเดลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินการศึกษา 

 

 
 
 
 



กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
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