
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

 

เอกสารฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวจามรี  เชื้อชัย ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
งานวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ กลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานวัด  และประเมินผลการศึกษา ทั้ง ๔ งานประกอบด้วย         
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  และงานทดสอบทางการศึกษา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันส่งผลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 

             กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
                                            กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

                                             ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ 
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กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
๑. งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการวัดผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล
การศกึษา 



 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๒ 
 

 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๒. งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิ เคราะห์  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้ จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จั ดประชุ ม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รการจั ดท า และ พัฒนา เครื่ อ งมื อ วั ดและประ เมิ นผล ให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ          
ของสถานศึกษา 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



 
 
 

๓ 

 ๓. งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมำย ระเบียบ และ เอกสำร ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

 ๔. งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ ง  ๘ กลุ่มสาระ              
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด า เนิ นการทดสอบทางการศึ กษาและให้บริ กา รสอบวั ดคว ามรู้  คว ามสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 มีคลั ง ข้ อสอบมาตรฐ านการศึ กษาระดั บ เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษาและสถานศึ กษา  และ                       
มีข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 



กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 


