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1. ชืองาน (กร บ นงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
2. ัตถปร งค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
สามารถดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
3. อบ ต องงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
4. คาจากัดค าม
การ ัด ปร มินผ (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
การปร มินร ดับชัน รยน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและ
ประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผูส้ อนดาเนินการเพือ่ พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนใน
รายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
เป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพือ่ ดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุ
ตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป
การปร มินร ดับ ถาน ก า (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลัก ษณะอันพึง
ประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การอนุมัตผิ ลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียนตาม
เป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รบั การพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง และชุมชน

การปร มินตาม ภา จริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้จากการที่นกั เรียนได้ลงมือปฏิบัตงิ าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนาความรู้และทักษะที่เรียน
ไปใช้ในสภาพและสถานการณ์จริง หรือเชื่อมโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตาม
สภาพจริงมักมีการกาหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้ผเู้ รียนปฏิบัติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
ที่มีเกณฑ์พร้อมคาอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
5. ันตอนการปฏิบัติงาน
วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ วิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและ
ประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทาเอกสารหลักฐาน ระดับชั้น
เรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตาม
หลักสูตรระดับสถานศึกษาและนาผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
6.นิเทศ ติดตาม และให้คาปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรูร้ ะดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ

6. Flow Chart การ ิจัย ัฒนา ่ง ริม ติดตาม ตร จ อบ

ปร มินผ การ รยนรู้ ร ดับชัน รยน

ปร มิน กย กับการ ัดผ

ถาน ก า

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

นิเทศติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทาเอกสารหลักฐาน
ไม่

ประเมินคุณภาพผู้เรี ยน

ปรับปรุง

มี

รายงานการดาเนินงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ
เผยแพร่

7. ครืองมือ
7.1 แบบสารวจข้อมูล
7.2 ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือทดสอบ เอกสารหลักฐานการศึกษา
7.3 แบบรายงานผล
8. อก าร/ ห ัก านอ้างอิง
8.1 คู่มือการดาเนินงานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
8.2 คู่มือการวัดผล และเทียบโอนผลการศึกษาในทุกระดับ
8.3 แบบพิมพ์ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆทีเ่ กี่ยวข้อง

งาน ิจัย ัฒนา ่ง ริม ติดตาม ตร จ อบ
ปร มิน กย กับการ ัดผ
ปร มินผ
การ รยนรูร้ ดับ ต นท
ื การ ก า

1. ชืองาน (กร บ นงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ัตถปร งค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
สามารถดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านของ กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. อบ ต องงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดค าม
การ ัด ปร มินผ (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
การปร มินร ดับ ต ืนทการ ก า (Local Assessment) หมายถึง การวัดผลและ
ประเมินผลที่ดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเ้ รียนด้วยวิธีการ
และเครือ่ งมือที่เป็นมาตรฐานซึง่ จัดทาและดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถดาเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการ
ประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รบั ทราบ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทกี่ าหนดหรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5. ันตอนการปฏิบัติงาน
วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน

สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. จัดทาเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
5. นิเทศติดตามการดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดใน
รูปแบบของคณะกรรมการ
6. ดาเนินการประเมินผลคุณภาพนักเรียนและนาผลไปวิจัย พัฒนา และประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูร้ ะดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
7. สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. นาผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผูเ้ รียนในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. Flow Chart งาน ิจัย ัฒนา ่ง ริม ติดตาม ตร จ อบ
ปร มิน กย กับการ ัดผ
ปร มินผ การ ก าร ดับ ต ืนทการ ก า
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผล
และประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
จัดทาเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับร ดับ ต ืนท
ไม่มี

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ปรับปรุ ง

มี

นิเทศติดตามการดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ไม่มี

ประเมินคุณภาพผู้เรี ยน

มี

สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง
นาผลการวิจัยการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาหรับ
การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

วิเคราะห์/วิจัย

7. ครืองมือ
1. แบบติดตามตรวจสอบ
2. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
3. แบบรายงานผล
8. อก าร/ ห ัก านอ้างอิง
1. แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ
2. คู่มือในการปฏิบัตงิ านกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ
3. เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ

งาน ิจัย ัฒนา ่ง ริม ติดตาม ตร จ อบ
ปร มิน กย กับการ ัดผ
ปร มินผ
การ รยนรูร้ ดับชาติ

1. ชืองาน (กร บ นงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติ
2. ัตถปร งค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
สามารถดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององค์กร สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านของ กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. อบ ต องงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
4. คาจากัดค าม
การ ัด ปร มินผ (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
การปร มินร ดับชาติ (National Tests) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่
ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนทีเ่ รียนในระดับชั้น
สาคัญ (Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศ
5. ันตอนการปฏิบัติงาน
วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติ
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
2. ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) สานักทดสอบทางการศึกษา
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
4. ดาเนินการประเมินคุณภาพของผูเ้ รียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสานักทดสอบทางการศึกษากาหนด
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
6. นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. Flow Chart ิจัย ัฒนา ่ง ริม ติดตาม ตร จ อบ ปร มิน กย กับการ ัดผ ปร มินผ
การ ก าร ดับชาติ
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติจัดทาแผนรองรับการประเมินระดับชาติ
ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประสานหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบผลการประเมินผล

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
สรุปรายงานและเผยแพร่ต่อสถานศึกษา

นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

7. ครืองมือ
7.1 แบบติดตามตรวจสอบ
7.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล
7.3 แบบรายงานผล

8. อก าร/ ห ัก านอ้างอิง
8.1 แบบวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบ
8.2 คู่มือในการปฏิบัติงานกิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ
8.3 เอกสาร รายงานผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ

9. บบฟอร์ม รปมาตร านงาน
ชืองาน (กร บ นงาน) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด ผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
รหั อก าร : ……….
ัตถปร งค์ : 1. ระดับความสาเร็จของการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัด ผลและประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับคุณภาพของผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
าดับท
ผัง ันตอนการดา นินงาน
ราย อยดงาน
าดา นินการ
มาตร านคณภา งาน
ผู้รับผิดชอบ
1
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินคุณภาพ
ตามรอบเวลา สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัด กลุ่มนิเทศ ฯ
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และประเมินผลที่ชัดเจน
วัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
2
2. ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามรอบเวลา บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนิเทศ ฯ

ประสานความร่วมมือ
3

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
จัดทา/พัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน/คลังข้อสอบ
4

ไม่มีคุณภาพ
มีคุณภาพ

5

ตรวจสอบคุณภาพ

นิเทศติดตามรูปแบบคณะกรรมการ

สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามรอบเวลา

4. จัดทาเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

ให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน จัดทาเครื่องมือ
บุคลากรสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
มีคลังข้อสอบ และเครื่องมือ
สาหรับการประเมิน

กลุ่มนิเทศ ฯ

กลุ่มนิเทศ ฯ

5. นิเทศติดตามการดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบของคณะกรรมการ

ตามรอบเวลา

หน่วยงานต้นสังกัดและ
กลุ่มนิเทศ ฯ
สถานศึกษามีข้อมูลคุณภาพผู้เรียน

6. ดาเนินการประเมินผลคุณภาพนักเรียนนาผลไปวิจัย พัฒนา
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการระดับเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
7. สรุป รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน การวิจัยระดับเขตพื้นที่
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. นาผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามรอบเวลา

เขตพื้นที่การศึกษามีระบบการ
ประเมินที่มีคุณภาพเชื่อถือได้

กลุ่มนิเทศ ฯ

เมื่อเสร็จสิ้นการ มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ประเมิน
ผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนิเทศ ฯ

มีปัญหา
6

ดาเนินการประเมิน

แก้ไข
ปรับปรุง

ไม่มีปัญหา
7

8

สรุปรายงานและเผยแพร่

นาผลการวิจัยฯ เป็นข้อมูล วางแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพ
ผู้เรียน

อก ารอ้างอิง : 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คาอธิบาย ญ
ั ัก ณ์ผัง นตอน
ั

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ตลอดปี
การศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาใช้ข้อมูลคุณภาพ
ผู้เรียนในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ฯ

3. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

9. บบฟอร์ม รปมาตร านงาน
ชืองาน (กร บ นงาน) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินระดับชาติ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ัตถป งค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด ผลและประเมินผลการศึกษา
าดา นินการ
าดับท
ผัง ันตอนการดา นินงาน
ราย อยดงาน
มาตร านคณภา งาน
1
1.ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
พฤษภาคม
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการ
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ระดับชาติ
วัดและประเมินผลที่ชัดเจน

รหั อก าร :

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ฯ

วัดและประเมินผลระดับชาติ

2
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร

2.ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สานักทดสอบทางการศึกษา

สิงหาคม

ความร่วมมือในการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ

กลุ่มนิเทศ ฯ

3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ

กันยายน

กลุ่มนิเทศ ฯ

4.ดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวง
ศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสานักทดสอบ
ทางการศึกษากาหนด
5.ประเมินระดับชาติเพื่อวิเคราะห์/วิจัยคุณภาพผู้เรียน

มกราคมมีนาคม

6.รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7.นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

เมษายน

ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใน
ระดับชาติ
มีแผนการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรในระดับชาติที่
ชัดเจน
มีข้อมูลคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับชาติ
หน่วยงานต้นสังกัดและสถาน
ศึกษามีข้อมูลคุณภาพผู้เรียน

ดาเนินการวัดและประเมินผลตามแนวทางที่กาหนด

4
ประเมินคุณภาพ

5
6

สรุ ปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย

7

นาผลการประเมินไปใช้

อก ารอ้างอิง : 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คาอธิบาย ญ
ั ัก ณ์ผัง นตอน
ั

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

เมษายน

หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาใช้ข้อมูลคุณภาพ
ผู้เรียนในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 3. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

พฤษภาคม

กลุ่มนิเทศ ฯ
กลุ่มนิเทศ ฯ
กลุ่มนิเทศ ฯ
กลุ่มนิเทศ ฯ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

9. บบ รปมาตร านงาน
ชืองาน (กร บ นงาน) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและระดับชั้นเรียน และสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รหั อก าร : ………

ัตถปร งค์ : 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด ผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
าดับท
1

ผัง ันตอนการดา นินงาน

ราย อยดงาน
1.ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา
2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอน
ผลการเรียน

ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

2

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้

3

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร
4

5

ส่งเสริมสนับสนุนให้ ถาน ก าดาเนินการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ตามหลักสูตร
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล ฯ
ตามหลักสูตรและการจัดทาเอกสารหลักฐาน
ไม่

6

7

มี

ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน

ปรับปรุง

3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในแนวปฏิบัติ
วิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค วิธีการวัดผลและประเมิน
รูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
4. 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริม
4.2 สนับสนุนการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทา
เอกสารหลักฐาน ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาและนา
ผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
6.นิเทศ ติดตาม และให้คาปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทาเอกสารหลักฐาน
การศึกษา

าดา นินการ
มาตร านคณภา งาน
เมษายน
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน
พฤษภาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน
พฤษภาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษามีเทคนิค วิธีการวัดและ
ประเมินรูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพจริง

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

กลุ่มนิเทศ ฯ

กลุ่มนิเทศ ฯ

มิถุนายน

สถานศึกษามีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการ กลุ่มนิเทศ ฯผู้บริหาร
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บ ครู
เอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ

ตลอดปี
การศึกษา

สถานศึกษาสามารถวัดและประเมินผลตาม กลุ่มนิเทศ ฯผู้บริหาร
หลักหลักสูตรที่ชัดเจน นาผลการประเมิน ครู
ไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ตลอดปี
การศึกษา

สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และการจัดทาเอกสารหลักฐาน
การศึกษาได้ถูกต้อง

7.สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน มีนาคม-เมษายน มีข้อมูลการวัดและประเมินผลเพื่อใช้ใน
รายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่
และสถานศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
การวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ
อก ารอ้างอิง : 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
3. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
คาอธิบาย ญ
ั ัก ณ์ผัง นตอน
ั

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ฯ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กลุ่มนิเทศ ฯ

กลุ่มนิเทศ ฯ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า

