
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 

ชื่อ นางสาวรุสนันท์ แก้วตา 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   ระดับ ช านาญการ 
กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
3. งานติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
4. งานทดสอบทางการศึกษา 
5. การนิเทศโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนดอกค าใต้ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 

ที ่ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลตามหลักสูตร การเทียบโอนผลการ
เรียน แนวปฏิบัติ วิธีการเทคนิค รูปแบบต่างๆ โดยเนิน
การประเมินตามสภาพจริง 

บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร การเทียบโอนผลการเรียน เทคนิค
วิธีการประเมินที่ถูกต้อง 

3 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่
เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา ครู และบุคลากรด าเนินการวัดและ
ประเมินผลรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ด าเนินการวัดและประเมินผล 
ตลอดจนความเข้าใจในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างหลากหลาย
รูปแบบ 

สถานศึกษามีเครื่องมือวัดประเมินผลที่มี
มาตรฐาน และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การจัดท าเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนา 

สถานศึกษาสามารถวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรที่ชัดเจน น าผลการประเมินไปใช้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

6 ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จัดท า
เอกสารหลักฐาน 

สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ จัดท าเอกสารหลักฐานได้ถูกต้อง 

7 สรุปรายงาน วิจัย พัฒนา และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่การ
ประเมินคุณภาพ 

มีข้อมูลการวัดและประเมินผลและน าไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 

 



๓ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 2 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

2 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความ
ร่วมมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน จัดท า
เครื่องมือ 

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 จัดท าเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับ
ใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ตรวจสอบคุณภาพ 

มีคลังข้อสอบ และเครื่องมือส าหรับการประเมิน 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษามีข้อมูล
คุณภาพผู้เรียน 

6 ด าเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน น าผลไปวิจัย 
พัฒนา ประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าผลไปใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีเชื่อถือได้ 

7 สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน การวิจัย
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

มีข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

8 น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาใช้ข้อมูล
คุณภาพผู้เรียน ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

  



๔ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 3 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

ที ่ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ 
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

2 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ส านักทดสอบทางการศึกษา 

ความร่วมมือในการวัดและประเมินผลระดับชาติ 

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนระดับชาติ 

ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชาติ 

4 ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 

มีแผนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรใน
ระดับชาติที่ชัดเจน 

5 ประเมินระดับชาติเพ่ือวิเคราะห์ วิจัย คุณภาพผู้เรียน มีข้อมูลคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ 
6 รายงานผลกสรประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ต่อสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษามีข้อมูล
คุณภาพผู้เรียน 

7 น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาใช้ข้อมูล
คุณภาพผู้เรียนในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 4 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับนานาชาติ 

ที ่ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ระดับนานาชาติ 
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

2 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับนานาชาติ เช่น ศูนย์ PISA 
สพฐ. สสวท. 

ความร่วมมือในการวัดและประเมินผลระดับ
นานาชาติ 

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ 

ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับนานาชาติ 

4 ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางท่ี
ศูนย์ PISA สพฐ.  และ สสวท. ก าหนด 

มีแผนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรใน
ระดับนานาชาติที่ชัดเจน 

5 ประเมินระดับชาติเพ่ือวิเคราะห์ วิจัย คุณภาพผู้เรียน มีข้อมูลคุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ 
6 น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ    

มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาใช้ข้อมูล
คุณภาพผู้เรียนในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 5 การนิเทศกลุ่มโรงเรียนดอกค าใต้ 2 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนดอกค าใต้ 2 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศกลุ่ม
โรงเรียนดอกค าใต้ 2 จ านวน 13 โรงเรียน ได้แก่ 
     1. บ้านปาง 
     2. บ้านโพธิ์ทอง 
     3. บ้านปิน 
     4. บ้านถ้ าประชานุเคราะห์ 
     5. บ้านถ้ าประชาบ ารุง 
     6. อนุบาลดอกค าใต้ 
     7. บ้านบุญเรือง 
     8. บ้านสันจกปก 
     9. บ้านทุ่งหลวง 
     10. บ้านปางงุ้น 
     11. บ้านแม่พริก 
     12. บ้านหนองหล่ม 
     13. บ้านใหม่ 
2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองที่ 2                              
ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ                 
8 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
    ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
    ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
    ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
    ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
    ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
    ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
    ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 
3.  รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองที่ 2 

 
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศกลุ่มโรงเรียนดอกค าใต้ 
2 จ านวน 13 โรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
ติดตาม กลุ่มโรงเรียนดอกค าใต้ 2 จ านวน 13 โรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามกลุ่มโรงเรียนดอก
ค าใต้ 2 จ านวน 13 โรงเรียน 

 

 

 


