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เครือข่ายทุ่งหลวงต่างค า 
1. โรงเรียนบ้านเหล่าต่างค า 
2. โรงเรียนบ้านเชียงอาด 
3. โรงเรียนบ้านนาเมย 
4. โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 
5. โรงเรียนบ้านห้วยน  าเย็น 
6. โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ             
โนนสวาท 
7. โรงเรียนหนองอั ว 
8. โรงเรียนบ้านหนองแหวน 
9. โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกม           
ค าบอน 
10. โรงเรียนบ้านทุง่หลวงนาขาม 
 

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

(Active Learning) 
3. โครงการโรงเรียนในฝัน 
4. โครงการ โรงเรียนประชารฐั 
โรงเรียนแมเ่หล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน 
โรงเรียนในฝัน 
5. โรงเรียนดีประจ าต าบล  
6. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
7. โครงการอาเซียนศึกษา 
8. การรายงานระบบ NT-Access      

ของการทดสอบ NT 
9. โครงการทดสอบระดับชาติ O-NET 
10. โครงการ Boot Camp / EBL 
11. การด าเนินงานทีม่ีวิธีปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 

กลุ่มงาน : 

  1. หัวหน้ากลุม่งานนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผลระบบบริหารและ           
การจัดการศึกษา 

  2. กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

  3. กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้                 
ภาษาต่างประเทศ 

  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 

นางจุฬาภรณ์ จนัชารี  ต าแหน่ง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจดัการศึกษา 

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกบัการนิเทศการศกึษา วเิคราะห์ วจิยั  
ตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการพฒันาระบบการบรหิารและการจดัการศกึษาเพื่อให้สถานศกึษา
มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทยีมกนั
โดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรยีนทัง้ในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  เกดิการเรยีนรู้ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจดัการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศกึษา 
 ๒. เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาและจดั
กระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษา มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน 
การศกึษาชาต ิ
 ๔. เพื่อส่งเสริมการพฒันา การวดัและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา ใหม้คีุณภาพ 
 ๕.  เพื่อพฒันาระบบการนิเทศตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา  

๖.  เพื่ อส่ ง เสริม การศึกษา วิจ ัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพเิศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
      ๒.๓  งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้ 
  
 ๓.  กลุ่มงานวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๓.๑  งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 



      ๓.๒   งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๓.๓   งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศกึษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
      ๔.๑   งานส่งเสรมิ  พฒันาสื่อ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
      ๔.๒   งานศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห์ วจิยั การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศกึษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
       ๕.๑  งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสรมิสนบัสนุน เครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา  หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิ เ ทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประ เมินผลการบริห า รและการจัด 
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 
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู้ 
 

 

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานส่งเสรมิพฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
 งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานทดสอบทางการศกึษา 

 

 งานส่งเสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
 งานส่งเสรมิ สนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่การศกึษา สถานศกึษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและชุมชน 
 งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 
 

 งานพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 

การศึกษา 

  

 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและ

ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา  
    
 หนองคาย เขต 2 

 

         

 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



๑. งานธรุการ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศกึษา วเิคราะห ์วางแผนจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุ่ม  
ใหส้ามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ๒. ศกึษา วเิคราะห ์สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณใหเ้หมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบั  ระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓. ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกบักลุม่อื่นในส านกังาน หน่วยงานและสถานศกึษาในงานธุรการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูขา่วสารและผลงานของกลุ่ม ใหค้ร ู บุคลากร
ทางการศกึษา  และประชาชนทัว่ไปทราบ 
 ๖. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒. ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการใหข้า่วและบรกิารขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.  
๒๕๒๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๕. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการประชาสมัพนัธแ์ละการขา่วราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

๒. กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
 
 
 
 

 

 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและ 

กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ

พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห์ วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร

และกระบวนการเรยีนรู ้



 

 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

  ๑.  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรยีนรูท้ ัง้  ๘ 
กลุ่มสาระ รวมทัง้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ๒.  ศกึษา รวบรวมขอ้มลูและจดัท าระบบสารสนเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาด าเนินการ ดงันี้ 
       ๒.๑  ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
       ๒.๒  รวบรวมขอ้มลูแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการหลกัสตูร  
  ๓.  พฒันาคร ู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
  ๔.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา โดยการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาจดัหลกัสตูรเฉพาะดา้น เช่น โรงเรยีน 
๒ ภาษา โรงเรยีนตามแนวพทุธ โรงเรยีนกฬีา โรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรยีนอจัฉรยิะ    
  ๖. ส่งเสรมิการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาตามอธัยาศยั เช่น Home School  
การศกึษาทีจ่ดัในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นตน้ 
  ๗.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รอูอกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏริปู
กระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  ๘.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษา พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา โดยใชข้อ้มลูจากการ
วจิยัในชัน้เรยีนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากบั ตดิตามการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
และน าขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนพฒันา  

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  นักเรียนวยัเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานได้รบัการจดัการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศกึษาขัน้พื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  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 และการจดักระบวนการเรยีนรู้
ของคร ูผูบ้รหิารตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้ง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศกึษา วจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร และการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
 ๕.  น าผลการวจิยัไปก าหนดนโยบายเพื่อพฒันางานบรหิารหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู้ 

            ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
             สถานศกึษามผีลการศกึษา วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 

๓. กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๑ งานส่งเสริมการวดัและประเมินผลการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ส่งเสรมิให้ครูพฒันาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกบัวธิีการวดัผล และประเมินผล
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ๒. ส่งเสริมและพฒันาผู้บริหาร ครูให้ใช้วธิกีารที่หลากหลายในการวดัและประเมินผลใน
สถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ๓. ศกึษา วเิคราะห ์ รปูแบบ  วธิกีารในการพฒันาแนวทางการวดัผลและประเมนิผล 
ในสถานศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานสง่เสรมิและพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล

การศกึษา 



 ๔. จดัท าคู่มือการวดัผล เทยีบโอนผลการศกึษาส าหรบัการศกึษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ครแูละผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
ทัง้การวดัผลการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ๒. การวดัผลและประเมนิผลสอดคลอ้งตามแนวทางการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และตามสาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
 ๓. ครแูละผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการวดัและประเมนิผล และน าผลการวดัและ
ประเมนิผลไปพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่ละบุคคล 
 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
  ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมินผลการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. รวบรวมเครื่องมอืการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือว ัดผลและประเมินผลที่มีผู้จ ัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่ องมือว ัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมดา้นต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมอืวดัและประเมนิผลตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลตามประเภทของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ๓.๓ เครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
  ๓.๔ เครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
  ๓.๕ เครื่องมือวดัผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วเิคราะห์ และการ
เขยีนสื่อความ 
 ๔. บรกิารเครื่องมอืวดัและประเมนิผลทางการศกึษาแก่สถานศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 มีคลัง เ ค รื่ อ ง มือ ว ัดแ ล ะ ปร ะ เมิน ผล ร ะดับ เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึกษ าที่ ส อดคล้ อ งกับ  
ความตอ้งการของสถานศกึษา 
 



 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวดัและประเมินผลการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ศกึษา  วเิคราะห ์ แนวทาง  ในการตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
  ๒. ด าเนินการ  ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
  ๓. จดัท ารายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
    ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 สถานศกึษามกีารวดัผลและประเมนิผลการศกึษาทีถู่กตอ้ง และมคีุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศกึษา  วเิคราะห ์ วจิยั  เกีย่วกบัระบบ วธิกีาร  เครื่องมอืวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศกึษา  ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูท้ ัง้ ๘ กลุ่มสาระ ของ
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารและ
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตกิ าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศกึษาและใหบ้รกิารสอบวดัความรู ้ความสามารถใหก้บันกัเรยีน 
 ๖. พฒันาคลงัขอ้สอบมาตรฐานการศกึษา 
 ๗. จดัสรา้งโปรแกรมเกบ็ขอ้มลูคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 มคีลงัขอ้สอบมาตรฐานการศกึษาระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา และมขีอ้มลู
คุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
 
 



๔. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๔.๑ งานส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั     
  ๑.  รวบรวม จดัท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัพฒันาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรยีนรู ้
  ๒. ศกึษาสภาพปัญหา  ความตอ้งการ ของการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู้ 

 ๓. จดัท าแผนการส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศ และการจดักระบวนการเรยีนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดงันี้ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน เช่น ส่งเสรมิฝ่ายบรหิารเป็นหลกัในการนิเทศ
ภายใน ส่ ง เส ริมครู เ ป็นผู้ ส ร้ างกัลยาณมิตร  นิ เทศภายใน ส่ ง เส ริม เ ครือข่ ายการนิ เทศ  
ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทัง้  
ส่งเสรมิการนิเทศทีม่กีารรวมพลงัจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิ เทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพฒันา (Joint Project) เป็นตน้ 
  ๕.  จดัท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ทีป่ระสบผลส าเรจ็ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 สถานศกึษาไดร้บัการพฒันาการจดัระบบการนิเทศ  และการจดักระบวนการเรยีนรู้ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาข ัน้พื้นฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพื้นที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห์วจิยัการพฒันาระบบบรหิาร

และการจดัการศกึษา 



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

 ๔.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชุมชน 

ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ประสานการจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศ เกีย่วกบัเครอืขา่ยการนิเทศในเขตพืน้ที่
การศกึษา 

 ๒. จดัท าแผนการส่งเสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ 
สถานศกึษา 
 ๓. ด า เนินการและร่ วมมือกับห น่วยงานที่ เ กี่ ย วข้องพัฒนาเครือข่ายการนิ เทศ  
ในรปูแบบต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย 
  ๓.๑  พฒันาหอ้งเรยีน หรอืสถานศกึษา ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้ 
  ๓.๒  จดัตัง้และด าเนินการในรปูแบบของเครอืขา่ยชุมชน 
  ๓.๓  จดัเวทวีชิาการใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  ๓.๔  จดัเครอืขา่ยบุคคล เช่น ครแูกนน า  ครตูน้แบบ  ครแูห่งชาต ิ เป็นตน้ 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่ เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ  หรือรูปแบบ 
เครอืขา่ยการนิเทศ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ๑.   สถานศกึษาไดร้บัการพฒันาจากองคก์รเครอืขา่ยอยา่งเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องคก์รเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

 ๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขัน้พื้นฐานของสถานศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. จดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัการนิเทศและตดิตามการบรหิารและการจดั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
 ๒. ศกึษาวเิคราะหแ์ละจดัท าเกณฑ ์ ดชันีชีว้ดัความส าเรจ็  ในการบรหิารและการจดัการศกึษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของสถานศกึษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล และจดัท ารายงานเผยแพร่ 



 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

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

 ๔.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
            ๑.  ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะหส์ภาพปัญหาเกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
            ๒.  ด าเนินการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
  ๒.๑  การพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล 
  ๒.๓  การพฒันาเครอืขา่ยการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่ง เสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจ ัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบรหิารและการจดัการศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา มกีารวเิคราะห ์วจิยั การพฒันาระบบการบรหิารและการ
จดัการศกึษา และน าผลงานวจิยัไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

๕. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และ
นิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และ 

นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ

นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล

และนิเทศการศกึษา 

 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



 ๕.๑ งานพฒันาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวชิาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ

บรหิารงานทัว่ไป ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 

ดา้นบรหิารงานงบประมาณ และดา้นบรหิารงานทัว่ไป ในระบบฐานขอ้มลู 
 ๓. ปรบัปรุงระบบฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 ๔. เผยแพร่ขอ้มลูในระบบเครอืขา่ยและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวเิคราะห ์ ขอ้มลูต่อคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลและ

นิเทศการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทัว่ไป 
เป็นปัจจุบนัและมสีภาพพรอ้มใชง้าน 

 ๒. เขตพืน้ทีก่ารศกึษามขีอ้มลูเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 

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

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ เ กี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน  
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๒. จดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
  ๓. เสนอแผนยทุธศาสตรต่์อคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพื่อด าเนินการตามแผน 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศกึษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๕.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบรหิารและการจดัการศกึษา 
  ๒.  จดัท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ๑.  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้รบัทราบขอ้มูล
การตดิตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา 
  ๒.  ส านกังานเขตพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระ เบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยการตรวจราชการของผู้ตรวจ ราชการ  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


