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กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา 
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 าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 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 
 
 
 
              นางสาวดรุณี    อาจปรุ 
        ศึกษานิเทศก์   สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 
ค าน า 

  หน้า 
 

สารบัญ    
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
ความส าคัญและความเป็นมาของคู่มือ 
     แนวคิด 
     วัตถุประสงค์ 
     บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ขอบข่าย ภารกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ 
กรอบแนวทาง / ขั้นตอนการท างานตามภารกิจของงาน  (One Stop Service) 
บรรณานุกรม 
คณะผู้จัดท า 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  นางสาวดรุณี    อาจปรุ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
########################### 

วิสัยทัศน์การท างานส่วนตัว 

  นิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ต้องมุ่งมั่น ประสานงานการศึกษาอย่างกัลยาณมิตร เน้น
การพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พันธกิจ 

  มุ่งม่ันการนิเทศ ประสานงานการศึกษาอย่างกัลยาณมิตร เน้นการพัฒนาผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

  มีความสุข  สนุกกับการบริการ  ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร  พิชิตปัญหาร่วมกัน  มุ่งมั่นให้
งานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของคู่มือ 
 แนวคิด 
 จากการด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
๒ ที่ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดกรอบภารกิจและภาระงานที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และเป็นตัวชี้วัด ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๒ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ระบบการบริหารสถานศึกษา และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการ
บริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษาอย่างมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียน ภาระงาน
ตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ
ตามกรอบงานท่ีได้รับมอบหมาย และภารกิจการบริหารที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
๒ มอบหมายศึกษานิเทศก์เป็นรายบุคคลให้รับผิดชอบเขตการนิเทศเป็นรายกลุ่มต าบล และรายอ าเภอ จึงต้องมี
คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 
 

-๒- 
 วัตถุประสงค์ 



๑. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศในการปฏิบัติราชการในฐานะของบุคลากรกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
๑. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ดังนี้ 
      ๑.๑  งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่สามารถตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอก พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
      ๑.๒  การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๑.๓  การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป 
      ๑.๔  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 
      ๑.๕  ประสานงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยบังคับบัญชา คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษา 
      ๑.๖  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 ๒.  งานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒   เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับ  กระบวนการนิเทศ ติดตาม 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้  
     ๒.๑  งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
  ๒.๓ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      ๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 

-๓- 



๓.  งานตามขอบข่ายภารกิจของงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เป็นงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาการวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีข้ันตอนดังนี้ 
      ๓.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๓.๓  ศึกษา วิเคราะห์  รปูแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ๓.๔ จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์ 

การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์
ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและการบริหาร
จัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ใช้
เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 
      ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา  แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษาโดย สามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย แผนและการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา   ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้
เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 
      ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา   การวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ 

-๔- 



 
      ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
      ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ 
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
โดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา    นิเทศ
การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 
      ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน    ให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
      ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียน
เอกสารทางวิชาการ แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย วิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
      ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

      ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ  และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของคู่มือ 
เนื่องจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ท่ีรับผิดชอบที่หลากหลาย ล้วนเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มงานและบุคลากรต่างๆในทุกๆด้าน ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้  จะเน้นเฉพาะใน
ส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 

-๕- 



ขอบข่ายภารกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ ของนางสาวดรุณี    อาจปรุ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑.  ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ๒.  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบ  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 
            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 
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           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 
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กรอบแนวทาง / ขั้นตอนการท างานตามภารกิจของงาน  (One Stop Service) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

กรอกค าขอ 

ตรวจสอบค าขอ 

จัดบริการตามคู่มือแก่ผู้รับบริการ 

ประเมินความพึงพอใจ 

๑ นาที 

๑ นาที 

๒ นาที 

๑ นาที 
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โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑. 
          กระทรวงศึกษาธิการ.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
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         ธงชัย สันติวงษ.์ องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๔๐. 
      สงัด อุทรานันท์.  การสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์และท าปกเจริญผล, ๒๕๓๓. 
         ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา.  
บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๔๑.  
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การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑. 
         ส านักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕). ๒๕๔๕. 
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คณะผู้จัดท า 

 
        นายมนัส   เจียมภูเขียว        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่ปรึกษา 
                                    ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
        นายสุดสาคร   เรืองวิเศษ      รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  ที่ปรึกษา 
        นายเชษฐา   พลธรรม         ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ                             ที่ปรึกษา 
                                   ประเมินผลการจัดการศึกษา                        
        นางสาวดรุณี    อาจปรุ       หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา          
       
        พิมพ์จัดท ารูปเล่ม 
        นางสาวดรุณี   อาจปรุ                     ศึกษานิเทศก์  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


