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เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะ แก่ผู้ปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน ท าการวัดและประเมินอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
อย่างหลากหลายรูปแบบ 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ 
การจัดท าเอกสารหลักฐาน 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน ปรับปรุง 

มี 

สรุปรายงานการประเมินผล  เผยแพร่ น าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไมมี่ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน: งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา / O-NET / PISA / สอบแข่งขันทาง
วิชาการนานาชาติ(ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) 

2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.  วางแผนควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการใน 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.  ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2.1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.3  ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.4  จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.1  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   3.2  ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   3.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
    3.3.1  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
    3.3.2  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    3.3.3  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
    3.3.4  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    3.3.5  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และการเขียนส่ือความ 
   3.4  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  4.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา 
   4.2  ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
   4.3  จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 



   4.4  เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  5.  ทดสอบทางการศึกษา  
   5.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
   5.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   5.3  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด (O-NET) 
   5.4 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   5.5  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
   5.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
   5.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   1.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท้ังในและต่างประเทศ 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
    1.3.1  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
และด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
    1.3.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   1.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้ท้ัง  8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.2  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี ้
    2.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
 
    2.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
   2.3  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 



   2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
   2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จาก การวิจัยในช้ันเรียนและการนิเทศภายใน 
   2.7  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  3.  ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.1  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   3.2  ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้  
   3.3  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
   3.4  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
   3.5  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู ้
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
   1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
   1.5  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
   1.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
   1.7  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.  ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.1  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   2.2  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   2.3  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 



   2.4  จัดต้ังคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   2.5  จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   2.6  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.7  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   2.8  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  3.  ส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   3.2  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
   3.3  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ 
รายช่ือสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
   3.4  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
   3.5  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
   4.2  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
   4.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4.4  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   4.5  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.  ส่งเสริม  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.1  ศึกษา  ความต้องการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   1.2  ด าเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่ือต้นแบบของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
   1.3  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 



   1.4  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
   1.5  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.6  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   2.2  วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 
   2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาส่ือ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ 
2.  พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสาระวิชาการงานอาชีพ  

  งานอื่น ๆ  
  1.  งานตามนโยบาย ดังนี ้
   1.1  งานสนับสนุนการสอบแข่งขันทางวิชาการทุกประเภท (วิชาการนานาชาติ ,
อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,เพชรยอดมงกุฎ, เป็นต้น) 
   1.2  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน STEM.Ed 
    1.3  การสอบ PISA 
   1.4  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) 
   1.5  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV)  
    1.6  โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา : SchoolMIS 
   1.7  Active Learning 
   1.8  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21  3R8C 
  2.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนชุมตาบง จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

   1. บ้านตล่ิงสูงสามัคคี    
   2. บ้านชุมม่วง     
   3. อนุบาลชุมตาบง     
   4. บ้านเขาจ๊ักจ่ัน     



   5. บ้านหนองจิก    
   6. บ้านปางงู     
   7. บ้านปางสวรรค์     
     8. เขาหินกราวประชาสรรค์ 

    9. บ้านปางชัย 
  3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


