
   

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นายนคิม  ปานรักษ ์

ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาพังงา 
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 คู่มือขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2 
(ฉบับที่) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาและได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหน่ึง
กลุ่มในการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและ การจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยกําหนดบทบาท อํานาจ หน้าที่สําคัญ
ออกเป็น 7 ประการ ซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามมาจรฐานการศึกษาชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
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 6. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

ขอบข่าย ภารกิจ 

 ขอบข่าย ภารกิจของงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ทั้งหมด 8 กลุ่มงาน รายละเอียด ดังน้ี 
 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
  1.1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  1.3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   1.4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2.2. งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  2.3. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศกึษา 
  2.4. งานทดสอบทางการศึกษา 
 3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาจรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1. งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคณุภาพการศึกษา 
  3.2. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3.3. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  4.1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  4.2. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและชุมชน 
  4.3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
  4.4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.1. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  6.1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  6.2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  6.3. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 8. งานธุรการ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้

2. กลุ่มงานวัดและแระเมินผลการศึกษา 

3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาจรฐานการศึกษาและ     
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

8. งานธุรการ 

5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา

7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 งานศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 งานทดสอบทางการศึกษา 

 งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 งานศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 

 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา

 งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน นายนิคม ปานรักษ์ ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ ฉบับน้ี 
กําหนดกรอบการนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของงานที่ดําเนินการตามคําสั่งสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปะถมศึกษาพังงา ที่ 128/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 1. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1.2. งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  1.3. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศกึษา 
  1.4. งานทดสอบทางการศึกษา  
 2. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  2.1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  2.2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  2.3. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 3. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. กลุ่มงานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1.1. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1.1.1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เก่ียวกับวิธีการจัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1.1.2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1.1.3. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1.1.4. จัดทําคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1.2. ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 1.2.1. ครูและบุคลากร ผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1.2.2. การวัดผลประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมและตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.2.3. ครูและผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และนําผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 1.3. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 1.3.1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.3.2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พุทธศักราช 2540 

2. งานส่งเสรมิและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.1. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 2.1.1. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.1.2. ศึกษาวิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทําแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 2.1.3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปน้ี 
  2.1.3.1. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
  2.1.3.2. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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  2.1.3.3. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.1.3.4. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2.1.3.5. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามรถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ 
 2.1.4. บริการเคร่ืองมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 2.2. ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
   มีคลังเคร่ืองมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 
 2.3. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3.1. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  3.1.1. ศกึษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศึกษา 
  3.1.2. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  3.1.3. จัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศึกษา 
  3.1.4. เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 3.2. ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมคีุณภาพ 
 3.3. พระราชบัญญัติการแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. งานทดสอบทางการศึกษา 
 4.1. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  4.1.1. ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
  4.1.2. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.1.3. กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหส้อดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ
สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกําหนด 
  4.1.4. ประสานความร่วมมือกับสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  4.1.5. ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริหารสอบวักความรู้ ความสามารถให้กับ
นักเรียน 
  4.1.5. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มส่าระการเรียนรู้ 
 4.2. ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
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 4.3. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  4.3.1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  4.3.2. พระราชบัญญัติข้อมูลสารของทางราชการ พุทธศักราช 2540 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ัน
เรียนและสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2.2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานและดําเนินการพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับช้ันเรียนและสถานศกึษา 

4. คําจํากัดความ 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
 การประเมินระดับชัน้เรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที่อยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผูส้อนดําเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตน
สอน โดยการประเมินเพ่ือพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรยีนรู้ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือดูว่าบรรลุตัวช้ีวัด หรือมีแนวโน้มว่าบรรลุตัวช้ีวัดเพียงใด แล้วแก้ไขขอ้บกพร่อง 
เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
 การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณ์อันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนช้ันเรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
เก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่
ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตนบอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 การประเมินสภาพจรงิ (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้จาก
การที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนําความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพและ
สถานการณ์จริง หรือเช่ือมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมีการกําหนด
ช้ินงานหรือภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อมคําอธิบาย 
คุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 งานพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
 5.1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนะปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมท้ัง
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
 5.3. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติวิธีการวัดผล
และประเมินผล เทคนิควิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 5.4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษาเขต
พ้ืนที่การศึกษา เก่ียวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทําเอกสารหลักฐานระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ันเรียน และสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
และนําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 
 5.6. ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทําเอกสารหลักฐาน 
 5.7. สรุปรายงาน และประเมินผลการดําเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือนําผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่ผูป้ฏิบัติ

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน          
ทําการวัดผลและประเมินอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทําเอกสารหลักฐาน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างหลากหลาย 

สรุปรายงานผลการประเมิน เผยแพร่ นําผลการประเมินไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 พัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล เรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามรถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2.2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานและดําเนินการพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที่
ดําเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขต
พ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่เป็น
มาตรฐานซึ่งจัดทําและดําเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีสามารถดําเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ทั้งน้ี เพ่ือให้ทราบ
ว่า สถานศึกษาแต่ละแห่งสามรถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กําหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 พัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบ ปละประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล เรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 5.1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 5.2. ประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เก่ียวกับ
การวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.4. จัดทําเคร่ืองมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสําหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 5.5. นิเทศ ติดตามการดําเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 
 5.6. ดําเนินการประเมินคุณภาพนักเรียนและนําผลไปวิจัย พัฒนา และประเมินผลการดําเนินงานด้าน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือนําผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 5.7. สรุปรายงาน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อหน่วยงานต้นส่งกัด และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5.8. นําผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีปัญหา

ไม่มีคุณภาพ 

มีปัญหา 

มีคุณภาพ

ประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนรู้แก่ผู้เก่ียวข้อง 

จัดทําเคร่ืองมือและสร้างคลงัข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่ 

ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคณุภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตรวจสอบคุณภาพ

แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติตามการดําเนินการวัดผลและประเมิน
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน

สรุปรายงานและเผยแพร่ผู้เก่ียวข้อง

นําผลการวิจัยประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ปรับปรุง 

วิเคราะห์ 
/วิจัย 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชาติ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามรถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2.2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานและดําเนินการพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับชาติ 

4. คําจํากัดความ 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 การประเมินระดับชาติ (National Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่
ดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับช้ัน
สําคัญ (Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือใช้
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของประเทศ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 งานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชาติ 
 5.1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ จัดทําแผนรองรับ
การประเมินระดับชาติ 
 5.2. ประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา 



16 
 

 5.3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เก่ียวกับ การ
วัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
 5.4. ดําเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถานบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ หรือสํานักทดสอบทางการศึกษากําหนด 
 5.5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5.6. นําผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 

ไม่มีปัญหา

มีปัญหา

ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ จัดทําแผนรองรับการประเมิน

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 

ดําเนินการวัดและประเมินผลตามแนวทางที่กระทรวง สถาบัน สํานัก กําหนด 

ประเมินคุณภาพและวิเคราะห์ผล 

สรุปรายงานผล และเผยแพรแ่ก่ผู้เก่ียวข้อง

นําผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนข้อมูลสําหรับการวางแผน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2. เพ่ือให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 
 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีขอบเขต 3 ด้าน ดังน้ี 
 3.1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 3.2. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
 3.3. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 

4. คําจํากัดความ 
 งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินไปตามบทบาทอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือทําหน้า กํากับ ดูแลการบริหารจัด
การศึกษาด้านวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ
การดําเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลทีมีบทบาท อํานาจหน้าที่ในการบริหารวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทํางานร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงายภายนอก 
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 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการดําเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกํากับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาและดําเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กําหนดไว้ 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดําเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กําหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยการให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 5.1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
   5.1.1. กําหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี 
รายงานผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่างๆในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.1.2. รวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และจัดทําระบบข้อมูล สารสนเทศ 
   5.1.3. ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
   5.1.4. รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
   5.1.5. เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซต์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 5.2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
   5.2.1. วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชา 
การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสรอแนะ 
   5.2.2. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
   5.2.3. นําแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา         
มากําหนด วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 5.3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 
   5.3.1. นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   5.3.2. แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆนําไปสู่การดําเนินการตามแผน 
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   5.3.3. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา       
เพ่ือดําเนินการตามแผนและแก้ไขการดําเนินงานระหว่างการปฏิบัติ 
   5.3.4. รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
 5.4. การติดตาม ตรวจสอบ 
   5.4.1. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ ตามแนวทางของคณะกรรมการ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   5.4.2. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ  
   5.4.3. จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กําหนดขอบข่าย 
วิเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพรข่้อมูล 

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ 

เสนอ ก.ต.ป.น.

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน

สรุปผลรายงานผลและแพร่ 
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 งานโครงการที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
 1. โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 3. โครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 5. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 6. โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา 
 7. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 8. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 9. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 10. การนิเทศ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทยและสังคมศึกษา ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
 11. การนิเทศ ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์
ประสานงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว  
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