


ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๒. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับ การทดสอบทางการศึกษาการประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมิน
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔-๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

๓. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๔. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๕. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๖. งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๗. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและ
พัฒนาเศรษฐกิจ (PISA) 

๘. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมือง
เหนือและโรงเรียนอื่นในสังกัด 

๙. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ขนาดกลาง 

๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

๑คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน



เรื่องที่ ๑ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๒
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทาง
การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

-มีการศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน

๒. ส่งเสริม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะให้กับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร

-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถาน
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสามารถ
ดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ

๓. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับสถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ใน
การพัฒนา

-บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
สถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป



๓

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๔. นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการบันทึกผลการเรียน 
โดยใช้ระบบสารสนเทศ  SCHOOLMIS รวมถึงการจัดทำ
เอกสารหลักฐานการศึกษา

-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถาน
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มี
การบันทึกผลการเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศ  
SCHOOLMIS และมีการจัดทำเอกสารหลักฐาน
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง

๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับสถานศึกษา เพื่อนำผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา

-มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาเพื่อที่
สถานศึกษาจะได้นำผลมาใช้ในการวางแผนยก
ระดับคุณภาพการศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒

เรื่องที่ ๒ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับ การทดสอบทางการศึกษา 
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , 
๔-๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการทดสอบทางการ
ศึกษา การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลาย
ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔-๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๒

มีการศึกษาหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการทดสอบ
ทางการศึกษาการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินด้วย
ข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๒ , ๔-๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



๔

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๒. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
ทดสอบทางการศึกษาการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , 
๔-๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒

- มีการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา กับสถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางการศึกษา การ
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ และการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการ
สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔-๕ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒

๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบ
ทางการศึกษา การประเมินการอ่านออกเขียนได้  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , 
๔-๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถาน
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ
ทางการศึกษา การประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินด้วย
ข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๒ , ๔-๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒

๔. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาตามแนวทางที่สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ.กำหนด

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาตามแนวทางที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กำหนดให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ,๒ ,๔-๕ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ทุกคนในสถานศึกษาในสังกัด
ในเขตพื้นที่ของศูนย์สอบสพป.เชียงราย เขต ๑

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



๕

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๕. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา การประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมิน
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๒ ,๔-๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

มีรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาการประเมิน
การอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบ
ปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔-๕ และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ของ สพป.เชียงราย เขต ๑ 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๖. นำผลการทดสอบทางการศึกษาการประเมินการอ่านออก
เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การประเมินคุณภาพ 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินด้วย
ข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๒ ,๔-๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ มาใช้เป็น
ข้อมูลใน การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาการประเมิน
การอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบ
ปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๔-๕ และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



๖

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทาง
การวัดและประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

มีการศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน

๒. ส่งเสริม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร

-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถาน
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสามารถ
ดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ

๓. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาและนำผลการประเมิน
คุณภาพไปใช้ในการพัฒนา

บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาและนำผลการประเมิน
คุณภาพไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๓ ร่วมปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา



๗

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๔. นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการบันทึกผลการเรียน 
โดยใช้ระบบสารสนเทศ  SCHOOLMIS และการจัดทำ
เอกสารหลักฐานการศึกษา

-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถาน
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และการบันทึกผลการเรียน โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ  SCHOOLMIS และการจัดทำเอกสาร
หลักฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา เพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

-มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่สถานศึกษาจะได้นำ
ผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๔ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การศึกษา

มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ 
ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และการ
เขียน

๒. ศึกษา วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี 
ผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ศึกษา



๘

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและพัฒนา 
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียน  
      รู้ ๘ กลุ่มสาระ 
๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของ 
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึง  
      ประสงค์ 
๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัด
ทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงที่ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และ ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และการเขียน

๔. ความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์ และการเขียน 
สื่อความ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาแก่สถานศึกษา

สามารถให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๕ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

มีการศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)



๙

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

มีแผนการนิเทศ / เอกสารการนิเทศ / บันทึกการ
นิเทศ ในกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
เกิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๖ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

มีการศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

๒. ส่งเสริม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะให้กับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถาน
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ



๑๐

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๓. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการนำผลการ
วิจัยไปใช้ในการพัฒนา

บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
สถานศึกษาและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียนต่อไป

๔. นิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการวิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถาน
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง

๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อนำผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา

-มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานด้านการ
วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อที่สถานศึกษาจะได้นำผลมาใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



๑๑

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิก
องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ 
(PISA)

๒. ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จำนวน 26 โรง ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิก
องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ 
(PISA)

๓. ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศ “GROWER Model: การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” 

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
อย่างทั่วถึงด้วยรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
การการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ
ประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนา
เศรษฐกิจ (PISA) และนำผลที่ได้มาวางแผนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาในการการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลนักเรียน
นานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วม
มือและพัฒนาเศรษฐกิจ (PISA) และใช้เป็น
สารสนเทศ/เอกสารอ้างอิงเพื่อการพัฒนาต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๗ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กร  
เพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (PISA) 



๑๒

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา

๒. ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๓. ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศ “GROWER Model:การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” 

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
อย่างทั่วถึง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ด้วย 
รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและนำผลที่ได้มาวางแผนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและใช้เป็นสารสนเทศ/เอกสารอ้างอิง
เพื่อการพัฒนาต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๘ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่ม 
โรงเรียนเมืองเหนือและโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด



๑๓

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

มีข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา

๒. ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

๓. ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศ “GROWER Model:การนิเทศสู่คุณภาพที่ยั่งยืน” 

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้รับการนิเทศ
อย่างทั่วถึงด้วยรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย

๔. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และนำผลที่ได้มาวางแผน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาและใช้เป็นสารสนเทศ/เอกสารอ้างอิงเพื่อ
การพัฒนาต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๙ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดกลาง



๑๔

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมข้อมูล และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลสารสนเทศของงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย

เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า ในงานที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

๓. ประสานงาน และปฏิบัติงานในภาระงานที่ได้รับมอบ
หมาย     

ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย




