
 
 
 
 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓)  พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 
๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาออกเป็น ๑๐ ส่วน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานเขตมัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนการและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้นที่ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
 ผู้จัดท า ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงานเล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
        กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
                   สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

 
ค าน า 

  หน้า 
 

สารบัญ    
ภารกิจงานประจ าตามกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๑ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑ 
 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย ๑ 
 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ๑ 
 ภารกิจงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
๑ 
 

แนวคิด กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑ 
 วัตถุประสงค์  ๑ 
 ขอบข่ายภารกิจ  ๒ 
 กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  ๒ 

แนวคิด กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ๓ 
 วัตถุประสงค์  ๓ 
 ขอบข่ายภารกิจ 

กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๓ 

๓ 
แนวคิดและการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
     วัตถุประสงค์ 
     ขอบข่าย ภารกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
        นางสาวดรุณี    อาจปรุ  
        นางสาวกานต์กนิษฐ์    พรมไพร 
     ขั้นตอนการท างานของตนเองตามกรอบภารกิจ (One Stop Service) 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๔ 

บรรณานุกรม ๑๕ 
 คณะผู้จัดท า ๑๖           ๑๖  
 
 
 
 
 



ภารกิจงานประจ าตามกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน                                 
   ที่เก่ียวข้องและชุมชน 
๓. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
๑. โครงการเกี่ยวกับการทดสอบระดับต่างๆ  
๒. โครงการเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ 
 

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน / จุดเน้น ผอ.เขต 

๑. งานนิเทศการศึกษาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งานนิเทศการจัดการเรียนการสอนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ และกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาต าบล 
๓. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 

ภารกิจงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๑. งานที่เก่ียวกับการทดสอบที่ท างานร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๒. งานที่เก่ียวกบัการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

แนวคิด 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒   เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับ  กระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 ๒.  เพ่ือเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



-๒-        

ขอบข่ายภารกิจ 

         กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒  มีขอบข่ายภาคกิจ ดังนี้ 
 ๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ 
     ชุมชน 
 ๓. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมิลผลการจัดการศกึษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แนวคิดงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เป็นงานที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

งานส่งเสรมิ และพัฒนาระบบการนิเทศและ
การจัดกระบวนการเรยีนรู้ 

งานส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษา 



-๓- 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๒.  เพ่ือเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ขอบข่ายภารกิจ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน 
    ระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง 
    การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง 
    การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัย 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งการวัดผลการศึกษาใน 
    ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การเทียบโอนผลการเรียน 

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 
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    พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและประเมินผลไป 
    พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 
Flow  Chart  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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เครื่องมือ 
๑. แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 
๒. ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
๓. แบบรายงานผล 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. คู่มือการด าเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 
๒. คู่มือการวัดผลและเทียบโอนการศึกษาในทุกระบบ 
๓. แบบพิมพ์ เอกสาร และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    และสถานศึกษา 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
    ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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Flow  Chart  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
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กรอบแนวทางการปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบ   
    ทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
    ๕.๑ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
    ๕.๒ การจัดสอบ Pre O-NET 



    -๗- 
 
    ๕.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
    ๕.๔ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๕.๕ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
    ๕.๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี 
    ๕.๗ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    ๕.๘ โครงการจัดสอบวิชาการนานาชาติ 
๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

เครื่องมือ 

๑. แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 

๒. ข้อมลูสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 

๓. แบบรายงานผล 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. คู่มือการด าเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา 

๒. คู่มือการวัดผลและเทียบโอนการศึกษาในทุกระบบ 

๓. แบบพิมพ์ เอกสาร และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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Flow  Chart  งานทดสอบทางการศึกษา 

 

กรอบแนวทางการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 
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กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

Flow  Chart  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
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แนวคิดของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

ศึกษานิเทศก์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
๒ มีหน้าที่ ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๒.  เพ่ือเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ขอบข่ายภารกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ ของศึกษานิเทศก์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา  ดังนี้ 
  ๑.  นางสาวดรุณี    อาจปรุ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑.  ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ๒.  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๔ จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓.  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๓.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้ 
            ๓.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
            ๓.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            ๓.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 



-๑๑- 
 
            ๓.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            ๓.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ 
  ๓.๔ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 
 ๔.  งานทดสอบทางการศึกษา  
 ๔.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔.๓ ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๔.๕ ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
           ๔.๕.๑ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
           ๔.๕.๒ การจัดสอบ Pre O-NET 
           ๔.๕.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
           ๔.๕.๔ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
           ๔.๕.๕ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
       ๔.๕.๖ จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๕.  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๒ ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๓ จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๔ เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๖.  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาไทย 
 ๗.  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนต าบลช่องสามหมอ ต าบลนาหนองทุ่ม ต าบลเก่าย่าดี และต าบลท่ามะไฟหวาน 
 ๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๒.  นางสาวกานต์กนิษฐ์   พรมไพร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑.  ปฏิบัติงานในหน้าที่งานธุรการ งานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ๒.  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 



                                                                                                                            -๑๒- 
 
 ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๔ จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓.  งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๓.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๓.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้ 
            ๓.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
            ๓.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            ๓.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
            ๓.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            ๓.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ 
  ๓.๔ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 ๔.  งานทดสอบทางการศึกษา  
 ๔.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๔.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔.๓ ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๔.๕ ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 
           ๔.๕.๑ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๔.๕.๒ โครงการจัดสอบวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๔.๕.๓ การทดสอบทางการศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ 
           ๔.๕.๔ งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 



-๑๓- 
 
 ๕.  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๒ ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๓ จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๕.๔ เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ๖.  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 ๗.  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านบัว ต าบลโนนกอก และต าบลสระโพนทอง 
 ๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
 

กรอบแนวทาง / ขั้นตอนการท างานตามภารกิจของงาน  (One Stop Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกค าขอ 

ตรวจสอบค าขอ 

จัดบริการตามคู่มือแก่ผู้รับบริการ 

ประเมินความพึงพอใจ 

๑ นาที 

๑ นาที 

๒ นาที 

๑ นาที 
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