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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งใน
ระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  โดยได้อธิบาย
ขอบข่ายภารกิจของงาน และภารกิจที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และเครือข่ายทางวิชาการ ที่ร่วมปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 

 

นางสาวณภัทร ใจกล้า 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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วิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
“สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” 

 

วิสัยทัศน์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี2563 

“พัฒนาการศึกษาของประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ” 

 
จุดเน้นกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี2563 

1. การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
2. การอ่านออกเขียนได้ 
3. การจัดการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) 
4. การจัดการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLIT/DLTV) 
5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
7. การจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพิเศษ 
8. การนิเทศตามจดุเนน้ และนโยบายของ สพฐ.และ ศธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทําเนยีบบุคลากรกลุมนเิทศ ตดิตาม 
และประเมนิผลการจัดการศกึษา
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แผนภูมิกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ 

 กลุ่มงานวัดและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 กลุ่มงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางสาวปวันรัตน์ สนธสิุวรรณ 

 หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางสาวณภัทร  ใจกล้า 
 หัวหน้ากลุ่มงาน 

นายชาตรี  ลักษณะศิริ 
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ 
นายสมศักดิ์  คำภา 

 นายสมศักดิ์  คำภา 
นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ 

 นายสมศักดิ์  คำภา 
นางสาวณภัทร  ใจกล้า 

หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 

    

หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

นายชาตรี  ลักษณะศริ ิ
    

 

 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 กลุ่มงานเลขานกุารก.ต.ป.น. 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 
 หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางสาวรัชนีวัลย์ จลุบาท 

 หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางสาวรัชนีวัลย์ จลุบาท 

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 
 

 นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ 
นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 
 

 นายสมศักดิ์  คำภา 
นายชาตรี  ลักษณะศริ ิ
นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ 
นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 
นางสาวณภัทร  ใจกล้า 
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 

 
 

งานธุรการ 
นางสาวดารตัน์ นพหิรัญ 

นางสาวจิราพร บัวงาม 
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ความรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และศูนย์วิชาการ ปีการศึกษา 2563 

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ศูนย์วิชาการโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ) 
 นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ 

 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 

 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ศูนย์วิชาการโรงเรียนราชวินิต) 
 นางสาวณภัทร  ใจกล้า      

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ศูนย์วิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง) 
 นายสมศักดิ์ คำภา 
 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ศูนย์วิชาการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) 
 นายชาตรี ลักษณะศิริ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์) 
 นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท   
 นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ   
 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีโรงเรียนสายน้ำทิพย์) 
 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 

 นายสมศักดิ์ คำภา 
 นายชาตรี ลักษณะศิริ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศูนย์วิชาการโรงเรียนวัดหนัง ร่วมกับ โรงเรียนโฆสิตสโมสร  
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดอมรินราราม) 
 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 
 นายสมศักดิ์ คำภา 
 นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ   
 นางสาวณภัทร  ใจกล้า 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ศูนย์วิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก)  
 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 
 นายชาตรี ลักษณะศิริ 
 นางสาวณภัทร  ใจกล้า  
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ศูนย์ภาษาจีน (ศูนย์วิชาการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค) 
 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 
 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์วิชาการโรงเรียนอนุบาลสามเสน ฯ) 
 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 

 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ 
 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิชาการโรงเรียนพญาไท) 
 นายชาตรี ลักษณะศิริ 
 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนว (ศูนย์วิชาการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) 
 นายชาตรี ลักษณะศิริ 
 นางสาวณภัทร  ใจกล้า  
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การมอบหมายงานตามโครงการ กิจกรรม หรอื นโยบายพิเศษ 

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท 

 1. โครงการเสริมร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 2. กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ) (ITA Online)  
 3. โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสะเต็มศึกษา  
 4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา)  
 5. โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning: GBL)  
 6. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา:ก.ต.ป.น. 
 

นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช 

 1. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี  
 2. โครงการอบรมด้วยระบบทางไกลการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope  
 3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) ระดับปฐมวัย  
 4. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (Coding) ระดับปฐมวัย 
 

นางสาวณภัทร  ใจกล้า 

 1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท.)  
 2. โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 3. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที ่๓ ( NT)  
 4. โครงการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)  
 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการสอบ PISA  
 6. โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  
นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ 

 1. โครงการโรงเรียนประชารัฐ : CONNEXT- E.D.  
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน การเขียนตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 3. โครงการรักการอ่าน  
 4. โครงการห้องสมุด (ร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ)  
 5. โครงการส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
 6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 
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นายสมศักดิ์  คำภา 

 1. โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( โครงการอาเซียนศึกษา )  
 2. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (โรงเรียนคุณภาพชุมชน)  
 3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ศาสตร์พระราชา)  
 4. โครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
 5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 6. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 

 

นายชาตรี  ลักษณะศิริ 
 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 

นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ำ 

 1. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)  
 2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษประเภท  : English 
Program (EP.) and Mini English Program (MEP.)  
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
 4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
 5. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 6. โครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา  
 7. โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning  
 8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)  
 9. โครงการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนระดับนานาชาติ  กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ (สพฐ.)  
 10. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
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การมอบหมายงานตามโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มทวาราวด ี กลุ่มรัตนโกสินทร ์ กลุ่มกรุงธนบุร ี
นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท  
1) โรงเรียนพญาไท  
2) โรงเรียนอนุบาลสามเสน  
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
3) โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  
4) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
5) โรงเรียนราชวินิต  
6) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  

นายสมศักดิ์ คำภา 
1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลมิพระ
เกียรติ  
2) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  
3) โรงเรียนบางบัว  
  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  
4) โรงเรียนดาราคาม  
5) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  
6) โรงเรียนสายน้ำทิพย์  
7) โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  
 

นางสาวปวันรัตน์  สนธิสุวรรณ  

1) โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 

2) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย  
(แจ่มวิชาสอน) 
3) โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส 
4) โรงเรียนวัดนาคปรก 

นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจน์เดช  

1) โรงเรียนวัดโสมนสั  
2) โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก  
3) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) 
ในพระราชูปถัมภฯ์  
4) โรงเรียนวัดชนะสงคราม  
5) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  
6) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 

นายชาตรี ลักษณะศิริ 
1) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี)  
2) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  
3) โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  
4) โรงเรียนวดัด่าน (หวอด ทรัพย์ คง
เที่ยง อนุสรณ์)  
5) โรงเรียนประถมนนทรี  
6) โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์
อนุสรณ์)  

นางสาวณภัทร  ใจกล้า  

1) โรงเรียนวัดหนัง 
2) โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง 
3) โรงเรียนวัดเจ้ามลู 
4) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 

  นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ำ 
1) โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
2) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
3) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
4) โรงเรียนโฆสติสโมสร 
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การปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ตามบริบทของกลุม่นิเทศติดตามและประมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 

 
  

กลุ่มงานวัดผลและ 

ประเมินผลการศึกษา 

 

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

งานทดสอบทางการศึกษา 

 

งานนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

 

 

งานส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
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งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา การอ่าน 

การคิดวิเคราะห์ การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดผล
และประเมินผล ในระดับสถานศึกษา 

3. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา 
4. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง  
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2553 และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ครูและบุคลลากรทางการศึกษา ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดผลและประเมินผล และนำผลการวัดผล
และประเมินผล ไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2553 
2. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
4. แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
5. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา และจัดเก็บเป็นคลังข้อสอบและเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
3.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.3 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
3.4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.5 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
3.6 เครื่องมือวัดและประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

4. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 

ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง  
มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 2553 
2. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
4. แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
5. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
6. ประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมิน

คุณภาพผู้เรียน 
7. คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
8. คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
9. คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
2. ดำเนินการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
3. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
4. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

 

ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
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งานทดสอบทางการศึกษา 
 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
5. บริหารจัดการในการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน และ
ให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน 

6. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
7. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

 

ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง  
มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลสารสนเทศคุณภาพ

การศึกษาของผู้เรียน 
 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 

2. คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
3. คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
4. คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
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การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ 
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