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คํานํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด  
5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  ออกเปน 7 กลุม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึง
ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

สําหรับคมืูอการปฏิบัติงานงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการ 
วัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชนัเรียนและสถานศึกษา และคูมือขนัตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ประจํากลุมงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  และภารกิจงานที่ ไดรับ
มอบหมายจากนโยบาย ตามจุดเนนสํานกังาน/จุดเนนผูอํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนทกีารศึกษาประถม 
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของท่ีทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้ ใหสมบูรณ สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผล 

และประเมินผลการศึกษาระดับชาต ิ
 
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการนิเทศ วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 
2. ขอบเขตของงาน 
      ครอบคลุมงานตั้งแตการวิเคราะหสภาพปญหาการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมิน
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 
3. คําจํากัดความ 
 การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล รองรอย หลักฐานท่ี
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียนอยางเปนระบบ เพ่ือเปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูสามารถจัดใหมีข้ึนท้ังระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา   
 การประเมินระดับช้ันเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง  การวัดผลและประเมินผลท่ีอยูใน
กระบวนการจัดการเรียนรู  ผูสอนดําเนินการเพ่ือพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตน
สอน  ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา  ผูสอนประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละ
หนวยการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือดูวาบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด  แลวแกไข
ขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  เนนการประเมินตามสภาพจริง โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายและมีการ
ประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 
 การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนรายป/รายภาค  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การอนุมัติผลการเรียน  การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน  และเปนการประเมินเพ่ือใหได
ขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม  ผูเรียนมี
สิ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาในดานใด  รวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑระดับชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน   
ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง  และชุมชน 
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  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง  การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูจากการท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงาน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะท่ีเรียนไปใชในสภาพและ
สถานการณจริง  หรือเชื่อมโยงใกลเคียงกับสถานการณจริงมากท่ีสุด  การประเมินตามสภาพจริงมักมีการ
กําหนดชิ้นงานหรือภาระงานใหผูเรียนปฏิบัติ  และมีการใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีมีเกณฑพรอม
คําอธิบายคุณภาพงานตามเกณฑไวอยางชัดเจน 
 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีหนาท่ีใหความเห็นชอบ สนับสนุนโครงการ งานวิจัย 
พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ี กลั่นกรอง และสนับสนุน
โครงการ งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้น
เรียนและสถานศึกษา 

 ศึกษานิเทศก  มีหนาท่ี  วิเคราะหสภาพปญหาการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
เสนอโครงการเพ่ือดําเนินการนิเทศ วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 
5 .ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมท้ังแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะ     อันพึงประสงค การ
อาน คิดวิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5.2 สํารวจ ติดตามสภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและสถานศึกษา และวิเคราะหสภาพปญหา
การวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
 5.3 นิเทศ เสริมสรางความรูความเขาใจทักษะใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน 
        5.4 นิเทศ สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจ 
ในเทคนิค วิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบตาง ๆ โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

5.5 นิเทศ สงเสริม สนับสนนุใหสถานศึกษาสรางเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู และการจัดทํา จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ   

5.6 นิเทศ สงเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และการนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

5.7 สรุปรายงานผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือนําผลมาใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ 
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6. Flow  Chart  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผล 

สงเสริมสนับสนุนใหความรูเก่ียวกับการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู 

 

สงเสริมใหสถานศึกษาสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

 

สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูตามหลักสูตร 

 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การวัดประเมินผล ฯ ตามหลักสูตรและ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

ประเมินคุณภาพ
 

ปรับปรุง 
ไม ่

ม ี

รายงานผลการดําเนินงานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรและเผยแพร 
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7. เอกสารอางอิง 
7.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7.2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7.3 แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25514 
7.4 แนวทางการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
7.5 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 
8. แบบฟอรมท่ีใช 

8.1 แบบสํารวจสภาพการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 
8.2 แบบนิเทศการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 

9. เอกสารบันทึก 
9.1 รายงานการนิเทศ 
9.2 รายงานโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม พัฒนางานวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และระดับ

สถานศึกษา 
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