
 

 

 

 

ภาระงานในหน้าที ่

     หน้าที ่                 นโยบาย       พืน้ที่รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่ายเปงจานนคร 
1. โรงเรียนสทุธสริิโสภา 
2. โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 
3. โรงเรียนค ามลูชมภูพร 
4. โรงเรียนรจุีจินตกานนท ์
5. โรงเรียนบ้านนาทับไฮ  
สาขา โนนภูทอง 
6. โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 
7. โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 
8. โรงเรียนบ้านต้อน 
9. โรงเรียนบ้านหนองคอน 
10. โรงเรียนบ้านโพนแพง 
11. โรงเรียนบ้านน าค ามลู  
สาขา ชมพูพร 
12. โรงเรียนสนธิราษฎร์บ ารงุ 
13. โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 
14. โรงเรียนบ้านดงดาล 

  1. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
  2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. งานประสาน สง่เสรมิสมาคม
ศึกษานิเทศก์ และ ศนฐ. 
  4. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
  5. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
  6. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  7. การด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน : 

  1. กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกา 

  2. กลุ่มส่งเสริมพฒันาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

  3. กลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา            

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้             
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้                  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
  3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :            

กิจกรรมแนะแนว 

นายภัทรชัย ธรรมคณุชัย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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 



งานในหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมาย 
๑. งานธรุการ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ใหส้ามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ๒. ศกึษา วเิคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบั  ระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
 ๓. ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศกึษา  และประชาชนทัว่ไปทราบ 
 ๖. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒. ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  
๒๕๒๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๕. ระ เบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการประชาสัมพันธ์ และการ ข่ าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒. กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขพลศึกษา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

๓. กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๑ งานส่งเสริม  พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ศกึษา  ความตอ้งการสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา  
  ๒.  ด าเนินการพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลย ีรวมทัง้สื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนบัสนุนช่วยเหลอืตามความตอ้งการของสถานศกึษา 
  ๓.  ส่งเสรมิและพฒันาคร ูผูบ้รหิาร ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการพฒันาสื่อนวตักรรม และ
เทคโนโลย ี

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานสง่เสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา 

งานศกึษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั  การพฒันาสือ่  

นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและ 

กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ

พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาข ัน้พื้นฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห์ วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร

และกระบวนการเรยีนรู ้



  ๔. นิ เทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง  
การศกึษา เพื่อน าผลมาปรบัปรุงและพฒันาให้มปีระสทิธภิาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการส่งเสรมิการใช้สื่อ นวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  สถานศกึษามสีื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา เพื่อใช้ในการจดัการเรยีนการสอน
อยา่งคุม้ค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 ๓.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ     เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั เกี่ยวกบัการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลย ี   ทาง
การศกึษา 
 ๒. วจิยัเพื่อพฒันาสื่อตน้แบบ  นวตักรรมและเทคโนโลย ีทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสถานศกึษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย  พัฒนาสื่อ  
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวเิคราะห์  วจิยั น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาทุกแห่ง ไดศ้กึษาและน าผลการวเิคราะห์วจิยัไปใช้ในการ
พฒันาสื่อ  นวตักรรม  และเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิน่ 

 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 



๔. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๔.๑ งานส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้ 

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

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

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน เช่น ส่งเสรมิฝ่ายบรหิารเป็นหลกัในการนิเทศ
ภายใน ส่ ง เส ริมค รู เ ป็นผู้ ส ร้ างกัลยาณมิตร  นิ เทศภายใน ส่ ง เส ริม เ ครือข่ายการนิ 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 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาข ัน้พื้นฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพื้นที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห์วจิยัการพฒันาระบบบรหิาร

และการจดัการศกึษา 



 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 วข้องพัฒนาเครือข่ ายการนิ 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  ในการบรหิารและการจดั 
การศกึษา 
 ๓. ด า เนินการนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

 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.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศกึษา 
            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. กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๕.๑ งาน ส่งเสริมการพฒันาระบบ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ ์ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒.  ศึกษ า ค้นคว้า  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดท าม าตรฐาน  
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่ 
การศกึษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่ง เสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของชุมชน /ทอ้งถิน่ รวมทัง้การก าหนดตวับ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตดัสนิการผ่านมาตรฐานพรอ้มทัง้จดัให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ระหว่างสถานศกึษา
ดว้ยกนั 
 ๕.  ร่ วมก าหนดกลยุท ธ์ ในการพัฒนาร ะบบประกันคุณภาพทั ้ง ร ะดับ เ ขตพื้ นที่ 
การศกึษา และระดบัสถานศกึษา 
  ๖.  ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาจดั สรา้ง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  โดยมีหลกัการ
และแนวคดิอยูบ่นพืน้ฐานการปรบัปรุงพฒันา 
 ๗.  นิเทศ ตดิตาม การจดั สรา้ง พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 

ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห์ วจิยั  มาตรฐานและ 

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 



 สถานศกึษามคีวามสามารถในการจดั สรา้ง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาได้อย่าง
มคีุณภาพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๕.๒ งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  จดัท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศกึษา  เพื่อใหส้ามารถด าเนินการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศกึษาโดยการประเมนิตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่ อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรบัปรุงสถานศกึษาทีย่งัไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์
   ๔.  จดัตัง้คณะท างานเพื่อรบัผดิชอบและให้ความช่วยเหลอืสถานศกึษาที่ยงัไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑอ์ยา่งเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตัง้คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ  วิเคราะห ์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศกึษา 
   ๖.   จดัท าระบบสารสนเทศผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
   ๘.  นิเทศ  ตดิตาม ก ากบั สถานศกึษาทุกแห่งใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   สถานศึกษาทุกแห่ ง ใน เขตพื้นที่การศึกษาได้ร ับการตรวจสอบคุณภาพภายใน  
สถานศกึษา  ทัง้โดยวธิกีารประเมนิตนเอง และจากคณะกรรมการระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 



  ๑. ส่ ง เ ส ริม แ ล ะสนับส นุ น ให้ ส ถ านศึกษ า ปร ะ เมินตน เอ ง  แล ะจัด ท า ร ายง าน 
การประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 ๒.  พจิารณาให้ข้อเสนอแนะกบัสถานศกึษาในการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศกึษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ 
รายชื่อสถานศกึษาต่อส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกบัส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประ เมินภายนอก เพื่ อน ามาใช้ประ โยชน์ ในการจัด 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 สถานศกึษามคีวามพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องระบบหลัก เกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๕.๔ งานการศึกษา ค้นคว้ า  วิ เคราะ ห์  วิ จัย  มาตรฐานและการประกัน 
คณุภาพการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษ า วิเค รา ะห์  วิจ ัย  ม าตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศกึษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่ง เสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจ ัยมาตรฐานและ  
การประกนัคุณภาพการศกึษา   
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวจิ ัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศกึษามาใชใ้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 ๔.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจ ัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษา  
 ๕. นิ เ ทศ  ติดตาม การ วิจ ัยม าตรฐ านและการปร ะกันคุณภาพการศึกษ าของ  
สถานศกึษาและน าผลมาใชใ้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 สถานศกึษาทุกแห่งน าผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา มาใช้ในการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ       



   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑ . พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องระบบหลัก เกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และ
นิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.๑ งานพฒันาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวชิาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ

บรหิารงานทัว่ไป ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชา การ 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 

กลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และ 

นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ

นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล

และนิเทศการศกึษา 

 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



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

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ เ กี่ยวข้อง กับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
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 

 ๖.๓ 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 


