


 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจดัการศึกษา 
 

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เป็นกลุ่มงานดําเนินการเกี่ยวกบัการนิเทศการศกึษา วเิคราะห์ วจิยั  ตดิตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการพฒันาระบบการบรหิารและการจดัการศกึษาเพื่อใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็

ในการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทยีมกนัโดยยดึ

โรงเรยีนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรยีนทัง้ในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  เกดิการเรยีนรูต้าม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อให้มแีนวทางการนิเทศ การบรหิารและการจดัการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศกึษา 

 ๒. เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษา

และจดักระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษา มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน 

การศกึษาชาต ิ

 ๔. เพื่อส่งเสรมิการพฒันา การวดัและประเมนิผลการศกึษา การพฒันาสื่อ นวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา ใหม้คีุณภาพ 

 ๕.  เพื่อพฒันาระบบการนิเทศตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา  

๖.  เพื่อส่งเสรมิ การศึกษา วิจยั และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 

 ๒.  กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู ้

     ๒.๑  งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาส

และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

     ๒.๒  งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      ๒.๓  งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้



 

 ๓.  กลุ่มงานวดัและประเมนิผลการศกึษา 

      ๓.๑  งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

      ๓.๒   งานส่งเสรมิและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการศกึษา 

      ๓.๓   งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

      ๓.๔   งานทดสอบทางการศกึษา 

  ๔.  กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

      ๔.๑   งานส่งเสรมิ  พฒันาสื่อ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วเิคราะห์ วจิยั การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา 

 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 

       ๕.๑  งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้

      ๕.๒  งานส่งเสรมิสนับสนุน เครอืข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และชุมชน 

               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

     ๕.๔  งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสรมิพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

      ๖.๑ งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 

     ๖.๓  งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา 

     ๖.๔  งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์ วจิยั มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 

     ๗.๑  งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา     

  ๗.๓  งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 

   

    

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 

การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและ 

กระบวนการเรยีนรู ้
 

 

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 งานส่งเสรมิพฒันาเครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 

 งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 งานทดสอบทางการศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสือ่นวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา 

 

 งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้

 งานส่งเสรมิ สนบัสนุนเครอืขา่ยการนเิทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 

 งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 

 

 งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 

 งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 

 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 

การศึกษา 

  

 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล

ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



 

ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๑ งานส่งเสริมการวดัและประเมินผลการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ

ประเมนิผลการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ๒. ส่งเสรมิและพฒันาผูบ้รหิาร ครใูหใ้ชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการวดัและประเมนิผล

ในสถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ๓. ศกึษา วเิคราะห ์ รปูแบบ  วธิกีารในการพฒันาแนวทางการวดัผลและประเมนิผล 

ในสถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ๔. จดัทาํคู่มอืการวดัผล เทยีบโอนผลการศกึษาสําหรบัการศกึษาในระบบ การศกึษา

นอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั 

   ผลสาํเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 ๑. ครแูละผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  

ทัง้การวดัผลการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และตามสาระการเรยีนรู้

ของหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กลุ่มงานวดัและ

ประเมินผล 

การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล

การศกึษา 



 

 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วธิกีารที่หลากหลายในการวดัและประเมนิผล และนําผล

การวดัและประเมนิผลไปพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่ละบุคคล 

 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

  ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

  ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

 ๑. รวบรวมเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวดัผลและประเมินผลที่มีผู้จดัทําแล้ว คัดเลือกให ้

เหมาะสมกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 

 ๓. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัทําและพัฒนาเครื่องมือวดัและประเมินผลให ้

ครอบคลุมดา้นต่อไปน้ี 

  ๓.๑ เครือ่งมอืวดัและประเมนิผลตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้๘ กลุ่มสาระ 

  ๓.๒ เครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลตามประเภทของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

  ๓.๓ เครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

  ๓.๔ เครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

  ๓.๕ เครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลความสามารถในการอ่าน คดิ วเิคราะห ์และ

การเขยีนสื่อความ 

 ๔. บรกิารเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลทางการศกึษาแก่สถานศกึษา 

 ผลสาํเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับ เขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการของสถานศกึษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวดัและประเมินผลการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

  ๑.  ศกึษา  วเิคราะห ์ แนวทาง  ในการตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 

  ๒. ดาํเนินการ  ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 

  ๓. จดัทาํรายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 



 

  ๔. เผยแพรผ่ล  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 

  

 

 ผลสาํเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 สถานศกึษามกีารวดัผลและประเมนิผลการศกึษาทีถู่กตอ้ง และมคีุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวดัและประเมินผล 

การศกึษา 

 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศกึษา  ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูท้ ัง้ ๘ กลุ่มสาระ     

ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ๓.  กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวง 

ศกึษาธกิารและสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตกิําหนด 

 ๔.  ประสานความรว่มมอืกบัสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ

 ๕. ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บรกิารสอบวดัความรู้ ความสามารถ 

ใหก้บันกัเรยีน 

 ๖. พฒันาคลงัขอ้สอบมาตรฐานการศกึษา 

 ๗. จดัสรา้งโปรแกรมเกบ็ขอ้มลูคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 ผลสาํเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 มคีลงัข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และม ี

ขอ้มลูคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 

 

 

 


	วัตถุประสงค์
	ขอบข่ายภารกิจ
	๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
	ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
	ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
	ผลสำเร็จที่คาดหวัง
	ผลสำเร็จที่คาดหวัง


