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กลุ่มเครือข่ายจุมพล 
1. โรงเรียนอนบุาลจุมพลโพนพสิัย 
2. โรงเรียนเวินร่องถ่อนสามัคคี 
3. โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 
4. โรงเรียนห้วยเปลวเงือก 
5. โรงเรียนบ้านนาตาล 
6. โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ ่
7. โรงเรียนบ้านปักหม ู
8. โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย           
นาสมบรูณ์ 
9. โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
2. โครงการอ่านออกเขียนได้ 
3. งานพัฒนากจิกรรมลูกเสือฯ 
4. การรายงานระบบ E-MES 
5. งานพัฒนาทักษะชีวิต 
6. การด าเนินงานทีม่ีวิธีปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 
 

กลุ่มงาน : 

1. ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

3. หัวหน้ากลุม่งานพฒันา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(ลูกเสือ) 

นางร าเพย  ทนิกระโทก  ต าแหน่ง ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

แนวคิด 

 กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู้ เพื่ อให้สถานศึกษามีความ
เขม้แขง็ในการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมคีุณภาพไดม้าตรฐานเท่าเทยีมกนัโดยยดึโรงเรยีน
เป็นฐาน ส่งผลให ้ผูเ้รยีนทัง้ในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  เกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อใหม้แีนวทางการนิเทศ การบรหิารและการจดัการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 
 ๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาและจดั
กระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีณุภาพ 

๓. เพื่อสง่เสรมิใหส้ถานศกึษา มรีะบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน 
การศกึษาชาต ิ
 ๔. เพื่อส่งเสรมิการพฒันา การวดัและประเมนิผลการศกึษา การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา ใหม้คีุณภาพ 
 ๕.  เพื่อพฒันาระบบการนเิทศตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา  

๖.  เพื่อส่งเสรมิ การศกึษา วจิยั และพฒันาใหเ้ขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา  
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู้ 
 ๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี

ความสามารถพเิศษ 
 ๑.๒  งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      ๑.๓  งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้ 
  
  
 
 
   
 



  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ๑. งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศกึษานโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร และส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน รวมทัง้วเิคราะหแ์นวโน้มและทศิทางในการจดัการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาส  และผู้
มคีวามสามารถพเิศษ 
  ๒. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
ทัง้ในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษามคีวามพรอ้มในการจดัการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษ   ในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของสถานศกึษา 
โดย 
   ๓.๑  พฒันาคร ู ผูบ้รหิาร ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถจดัการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษ และด าเนนิการวจิยัในชัน้เรยีน 
เพื่อพฒันาหลกัสตูรได ้
   ๓.๒  การมสี่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้ ี
ความสามารถพเิศษ 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและ 

กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห์ วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร
และกระบวนการเรยีนรู ้



  ๔.  นิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษ และใหค้วามชว่ยเหลอืสถานศกึษาในดา้น 
การพฒันาหลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น  ทีจ่ดัการศกึษาปฐมวยั  การศกึษาพเิศษ  
ผูด้อ้ยโอกาส และมคีวามสามารถพเิศษ  เช่น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  นกัเรยีนก่อนวยัเรยีน ผูม้คีวามบกพร่องทางร่างกาย สตปัิญญา ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ
พเิศษไดม้โีอกาสเขา้รบัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ ในสถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ี
ความรู ้ความเขา้ใจและมคีวามสามารถในการพฒันาหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและมคีวามทนัสมยั
อยูเ่สมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๒. งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรยีนรูท้ ัง้  ๘ กลุ่ม
สาระ รวมทัง้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ๒.  ศกึษา รวบรวมขอ้มลูและจดัท าระบบสารสนเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาด าเนินการดงันี้ 
   ๒.๑  ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
   ๒.๒  รวบรวมขอ้มลูแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการหลกัสตูร  
  ๓.  พฒันาคร ู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
  ๔.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา โดยการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาจดัหลกัสตูรเฉพาะดา้น เช่น โรงเรยีน ๒ ภาษา โรงเรยีนตาม
แนวพุทธ โรงเรยีนกฬีา โรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรยีนอจัฉรยิะ    
  ๖. ส่งเสรมิการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาตามอธัยาศยั เช่น Home School การศกึษาทีจ่ดัในสถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป็นตน้ 
  ๗. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รอูอกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏริปูกระบวนการ
เรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  ๘.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษา พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา โดยใชข้อ้มลูจากการวจิยัในชัน้
เรยีนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากบั ตดิตามการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา และน า
ขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนพฒันา  



  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  นักเรียนวยัเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยครูและผู้บรหิาร
สถานศกึษาทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามแนวปฏริปูการเรยีนรู้  และมคีวามสามารถในการ
พฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศกึษาสภาพปัญหา งานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้
 ๒. ด าเนินการวจิยัการบรหิารหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้  
 ๓.  สนบัสนุนการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูร และการจดักระบวนการเรยีนรูข้องคร ู
ผูบ้รหิารตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้ง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศกึษา วจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร และการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
 ๕.  น าผลการวจิยัไปก าหนดนโยบายเพื่อพฒันางานบรหิารหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู้ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
             สถานศกึษามผีลการศกึษา วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

๒. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล
และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



 

 ๑. งานพฒันาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ด าเนินการใหม้ฐีานขอ้มลูดา้นวชิาการ บรหิารงานบุคคล บรหิารงบประมาณ  และบรหิารงาน

ทัว่ไป ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๒. รวบรวม วเิคราะห ์และบนัทกึขอ้มลูทางดา้นวชิาการ ดา้นบรหิารงานบุคคลดา้นบรหิารงาน

งบประมาณ และดา้นบรหิารงานทัว่ไป ในระบบฐานขอ้มลู 
 ๓. ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 ๔. เผยแพร่ขอ้มลูในระบบเครอืขา่ยและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวเิคราะห ์ ขอ้มลูต่อคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลและนิเทศ

การศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และบรหิารงานทัว่ไปเป็นปัจจุบนัและ
มสีภาพพรอ้มใชง้าน 

 ๒. เขตพืน้ทีก่ารศกึษามขีอ้มลูเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารและการจดัการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๒. จดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
  ๓. เสนอแผนยทุธศาสตรต่์อคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
  ๔.  ประสานงานกบัคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
เพื่อด าเนินการตามแผน 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มแีผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 



๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วเิคราะหข์อ้มลูจากเครื่องมอืการนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล 
การบรหิารและการจดัการศกึษา 
  ๒.  จดัท าสรุปและรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษาต่อ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ๑.  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัทราบขอ้มลูการ
ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา 
  ๒.  ส านกังานเขตพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 
 


