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ตอนที่ 1 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
 

1.  งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 

 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

1.1  งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้   
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

1.2  การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่  
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

1.3  การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป 

1.4  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  

1.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.  งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา 
ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ  
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ 
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้ เรียนในระดับสูง              
มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้ในการ
พัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน
และพัฒนา วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการ
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นิเทศการศึกษา จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
3. ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
     3.1  การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การ
นิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
นิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย 
ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
จัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการ
นิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
    3.2  นโยบายและการวางแผนการศึกษา  ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การวิเคราะห์และ กำหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถ
ให้ คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดทำนโยบายแผน  และการติดตาม
ประเมินผล ด้านการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการ
ประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ  ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำ
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการ
ประเมิน ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
   3.3  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร  
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัด 
การศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร  
สถานศึกษา สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตรและ
การนำหลักสูตรไปใช้  
     3.4  การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน  
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์  วิจัย 
การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและ 
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  
     3.5  การบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ 
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษา     
โดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศการศึกษา 
การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดยให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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 3.6 การวิจัยทางการศึกษา  ได้แก่  ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้            
โดยสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้ คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัย
เพ่ือสร้าง องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

3.7  กลวิธีการถ่ายทอดความรู้  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความรู้  
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าฯลฯ  การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะนำและ 
ให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ด้วย วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

3.8  การบริหารจัดการเทคโลโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

3.9  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์  ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์  
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
4.  งานที่ได้รับมอบหมาย 
      ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 157/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564            
ได้มอบหมายให้  นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนา
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา และงานทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 4.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดำเนินงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงาน          
ผลการดำเนินงาน 

4.3.1 โครงการโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ 
4.3.2 โครงการการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่สถานศึกษา  
4.3.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4.3.4 โครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

“ป้องกันการทุจริต”   (โรงเรียนสุจริตและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  
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 4.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ 
ในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง  ได้แก่ โรงเรียนภูเขียว, โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น และ โรงเรียน 
หนองคอนไทยวิทยาคม 

4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ตอนที่ 2 

กระบวนงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
    งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเม ินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับ    
ชั้นเรียนและสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 

2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
 
3.  ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานและดำเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
 
4.  คำจำกัดความ 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 การประเมินระดับชั้นเรียน (classroom Assessment)  หมายถึง การวัดและประเมินผลที่อยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตน
สอน ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน    
การแสดงกิริยาอาการต่างๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัด กิจกรรม เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุ
ตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง การประเมินเพ่ือตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่
กำหนด แล้วตัดสินว่าผู้เรียนมีผลอันเกิดจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บคะแนนของ หน่วยการเรียนรู้ หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตาม
รูปแบบการประเมินที่สถานศึกษากำหนด ผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่
ผู้เรียนแล้ว ต้องนำมาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุง การเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 
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 การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง  การตรวจสอบผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสิน การเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการ
พัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียน ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมิน ระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทาง การประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและ 
ชุมชน 
 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment) หมายถึง การประเมินคุณภาพผู้เรียน     
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความ
รับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการ  และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทำ
และดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน  ต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมิน  ระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 การประเมินระดับชาติ (National Tests) หมายถึง เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถานศึกษาต้องจัดให้
ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมิน ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือ
นำไปใช้ในการวางแผนยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศ 
 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพและ
สถานการณ์จริง หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมีการกำหนด
ชิ้นงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อมคำอธิบาย
คุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   5.1 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา 
 1)  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษารวมทั้งแนว
ทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
 3)  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติ วิธีการวัดและ
ประเมินผล เทคนิควิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
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 4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะแก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาและนำ
ผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 
 6)  ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารหลักฐาน 
 7)  สรุปรายงาน วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพ 
 

   5.2 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 1)  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2)  ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4)  จัดทำเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
 5) นิเทศ ติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้ เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบ
คณะกรรมการ 
 6)  ดำเนินการประเมินผลคุณภาพนักเรียนและนำผลไปวิจัย พัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 7)  สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 8)  นำผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
   5.3 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับชาติ 
 1)  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ  จัดทำแผนรองรับ
การประเมินระดับชาติ 
 2)  ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (สทศ.) สำนัก
ทดสอบทางการศึกษา 
 3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
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 4)  ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 
 5)  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 8)  นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
6.  Flow Chart  
    6.1  Flow Chart การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามและประเมินเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการ
เรียนรู้ ระดับช้ันเรียน และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
        ไม่มี 
 
 
 
 
 มี 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ แก่ผู้ปฏิบัติ 

เสริมสร้างสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอยา่งหลากหลายรูปแบบ 

 

เสรมิสร้างให้สถานศึกษาสร้างเครือ่งมือท่ีมีมาตรฐาน ทำการวัดและประเมินอย่างหลากหลายรูปแบบ 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรและการจัดทำเอกสารหลักสูตร 

 

ประเมินคุณภาพผูเ้รียน ปรับปรุง 

สรุปรายงานผลการประเมิน  เผยแพร่  นำผลการประเมิน
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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  6.2 Flow Chart วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        ไม่มี 
 
 
 
 
 มี 
 
 
 มีปัญหา 
 
 
 
 ไม่มีปญัหา 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการวัดและประเมินผลระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เสรมิสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ผูเ้กี่ยวข้อง 

จัดทำเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นท่ี 

 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปรับปรุง 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
วิเคราะห/์วิจัย 

นำผลการวิจัยการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผูเ้กี่ยวขอ้ง 



ห น้ า  | 10 

                                           คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมู ิ หน้า 10 
 

  6.3 Flow Chart วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลคุณภาพ 
ผู้เรียนระดับชาติ จัดทำแผนรองรับการประเมินระดับชาติ 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการวัดและประเมินผลตามแนวทางที่กระทรวง สถาบัน สำนัก กำหนด 

 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้อง เก่ียวกับการวัดและประเมินผลระดบัชาติ 

ประเมินคุณภาพและวิเคราะหผ์ล 

นำผลการประเมินคณุภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสำหรับการางแผน  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สรุปรายงานและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 



ห น้ า  | 11 

                                           คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมู ิ หน้า 11 
 

7.  เครื่องมือ 
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ 

1)  แบบสำรวจข้อมูล 
2)  ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ
ทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา 
3)  แบบรายงาน 
 

1)  แบบติดตามตรวจสอบ 
2)  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
3)  แบบรายงานผล 

1)  แบบติดตามตรวจสอบ 
2)  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
3)  แบบรายงานผล 

 
8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ 
1)  คู่มือการดำเนินงานการวัดผล 
และประเมินผลการศึกษา 
2)  คู่มือการวัดผล และเทียบโอนผล
การศึกษาในทุกระดับ 
3)  แบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

1)  แนวปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา แนวทางการตรวจสอบ 
คุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือและ
ประเมินผล 
2)  คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรม 
ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลและ
ประเมินผล 
3)  เอกสาร รายงานผลการประเมิน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1)  คู่มือดำเนินงานการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ 
2)  แบบรายงานผลการวัดผล และ
ประเมินผลระดับชาติ 
3)  เอกสาร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
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    9.  สรุปมาตรฐานงาน 
        9.1  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
ลำดับที่ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพ หมายเหตุ 

1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 

เมษายน สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

 

2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร การเทียบโอนผลการเรียน  แนวปฏิบัติ 
วิธีการวัดและประเมินผล เทคนิควิธีการวัดผลและประเมิน
รูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร การเทียบโอน
ผลการเรียน เทคนิค วิธีการประเมินที่
ถูกต้อง 

 

3 1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม 
2)  สนับสนุนการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ดำเนินการวัดผลและประเมินผล
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ดำเนินการวัดและประเมินผล ตลอดจน 
ความสำเร็จในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างหลากหลายรูปแบบ 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามีเครื่องมือ ประเมินผลที่มี
มาตรฐาน และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 

5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะแก่
บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัด
ประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

สถานศึกษาสามารถวัดและประเมินผล
ตามหลักสู ตรที่ ชั ด เจน  นำผลการ
ประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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        9.1  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา (ต่อ) 
ลำดับที่ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพ หมายเหตุ 

6 ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทำเอกสาร
หลักฐาน 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษาดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จัดทำเอกสาร
หลักฐานได้ถูกต้อง 

 

7 สรุปรายงาน วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงาน ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 

 
มีนาคมและเมษายน 

มีข้อมูลการวัดและประเมินผลและ
นำไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 

 
   9.2 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ลำดับที่ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพ หมายเหตุ 

1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามรอบเวลา สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

 

2 ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามรอบเวลา บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน จัดทำเครื่องมือ 

 

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามรอบเวลา บุคลากรสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

4 จัดทำเครื่องมือและคลังข้อสอบที่ เป็นมาตรฐานสำหรับใช้
ประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และตรวจ
คุณภาพ 
  

ตลอดปีการศึกษา มีคลังข้อสอบ และเครื่องมือสำหรับการ
ประเมิน 
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.2 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ลำดับที่ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพ หมายเหตุ 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินการประเมิน
คุณ ภาพของผู้ เรียนของสถานศึกษาในสั งกัด ในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

ตามรอบเวลา หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษามี
ข้อมูลคุณภาพผู้เรียน 

 

6 ดำเนินการประเมินผลคุณภาพนักเรียนและนำผลไปวิจัย พัฒนา
และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตามรอบเวลา เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมิน
ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ 

 

7 สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เมื่อเสร็จสิ้น 
การประเมิน 

มีข้อมูลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

8 นำผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาใช้
ข้อมูลคุณภาพผู้ เรียนในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
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   9.3 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับชาติ 
 
ลำดับที่ รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพ หมายเหตุ 

1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชาติ   

พฤษภาคม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

 

2 ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ  เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (สทศ.) สำนักทดสอบทางการศึกษา 

 
สิงหาคม 

ความร่วมมือในการวัดและประเมินผล
ระดับชาติ 

 

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ 

 
กันยายน 

ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ 
ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ก ารวั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชาติ 

 

4 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้ เรียนผู้ เรียนตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
หรือสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 

 
มกราคม-มีนาคม 

มีแผนการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรในระดับชาติที่ชัดเจน 

 

5 ประเมินระดับชาติเพื่อวิเคราะห์/วิจัยผู้เรียน เมษายน มีข้อมูลคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ  
6 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้น

สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
เมษายน 

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
มีข้อมูลคุณภาพผู้เรียน 

 

7 นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผน ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
พฤษภาคม 

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาใช้
ข้อมูลคุณภาพผู้ เรียนในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ตอนที่ 3 

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
1. ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
   1.1  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
           1)  ศึกษาหลักการการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
           2)  ประสานงานโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 30 แห่ง   
ในการขับเคลื่อนแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
           3)  ส่งเสริม สนับสนนุ เพ่ือให้โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สามารถขับเคลื่อนตามแนวทางดำเนินการ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
           4)  นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในสถานศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนสามารถเข้าไปประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ         
ที่เว็บไซต์  http//WWW.Vitheebuddha.com/main.php 
  - รอบท่ี 1  ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  - 15  มิถุนายน  
  - รอบท่ี 2  ระหว่างวันที่  1  สิงหาคม  - 15  กันยายน 

       ตามการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธให้สถานศึกษาประเมิน
ตนเองเป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำหรับ 
           5)  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การนำความรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวทางดำเนินการ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา 
           6)  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
          โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ        
ผู้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่  ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าที่แท้  ใช้กระบวนการทาง
วัฒนธรรมแสดงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต  โดยมีผู้บริหาร และคุณครูเป็น
กัลยาณมิตรช่วยกันพัฒนาดำเนินการ 
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   1.2  การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่สถานศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

           1)  ศึกษาแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษา 
           2)  ประสานงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ในการดำเนินงาน   
การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษา 
          3)  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด สามารถขับเคลื่อนดำเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการในสถานศึกษา  ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
           4)  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่สถานศึกษา  ทั้งระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
           5)  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การนำความรู้การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่
สถานศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
           6)  การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ  
 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
           เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน  โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมโครงการ  
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
   1.3  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
           1)  ศึกษาคู่มือ และแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
           2)  ประสานงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ในการดำเนินงาน   
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
          3)  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถขับเคลื่อนดำเนินงานการตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ขับเคลื่อนโครงการสู่โรงเรียนในสังกัดโดยมุ่งเน้นการสืบสานงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการ
พัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งเน้น “สร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง  สร้างครูดีให้นักเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน สร้าง
โรงเรียนดีให้ชุมชน” ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงระบบ โดยใช้วิธีการโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดี 
ความงามจากการปฏิบัติจริง เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนให้ลดลง และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เพิ่มข้ึน 
        4)  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
            5)  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสถานศึกษา 
            6)  การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล   
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 
   1.4  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
         “ป้องกันการทจุริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            1)  ศึกษาคู่มือ และแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต 
            2)  ประสานงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ในการดำเนินงาน   
และกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 3)  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต เช่น  การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  กิจกรรม 
กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen)  เป็นต้น  
 4)  นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต   ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 5)  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามแนวทาง
โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
            6)  การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณธรรมสุจริต 5 ประการ  ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด  

2) มีวินัย  3)  ซื่อสัตย์สุจริต  4) อยู่อย่างพอเพียง  5)  มีจิตสาธารณะ  และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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   1.5  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

           1.  ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           2.  ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกสถานศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       3.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
           4.  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           5.  นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
           6.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           7.  รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
       

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
          1.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 1.6  สหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ  
  มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง  ได้แก่ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม และโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 
       ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1)  รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
 2)  ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการโรงเรียนสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง   
 3)  รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
 4)  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5)  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครู
เป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิ
ปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  การนิเทศโดยใช้โครงการ
เป็นฐาน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นต้น 
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 6)  จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ 
 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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