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กลุ่มเครือข่ายนาหนัง 
1. โรงเรียนบ้านนาหนัง 
2. โรงเรียนบ้านหนองหอย 
3. โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 
4. โรงเรียนบ้านดงสระพัง 
5. โรงเรียนบ้านตอนเหนือ 
6. โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 
7. โรงเรียนบ้านแป้น 

1. โครงการงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน 
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
3. งานพัฒนาทักษะชีวิต 
4. การด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติ 
   ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 

กลุ่มงาน : 

  1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

  2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้              
สุขศึกษาและพลศึกษา 

  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้              
การงานอาชีพ 

  3. การศึกษาปฐมวัย 

นางออมสิน เถายะบุตร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจดัการศึกษา 

แนวคิด 

 กลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั  
ตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการพฒันาระบบการบรหิารและการจดัการศกึษาเพื่อให้สถานศกึษา
มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทยีมกนั
โดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรยีนทัง้ในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  เกิดการเรยีนรูต้าม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจดัการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศกึษา 
 ๒. เพื่อส่งเสรมิให้สถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษาและจดั
กระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษา มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน 
การศกึษาชาต ิ
 ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา ใหม้คีุณภาพ 
 ๕.  เพื่อพฒันาระบบการนิเทศตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา  

๖.  เพื่ อส่ งเสริม  การศึกษา วิจ ัย  และพัฒนาให้ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู ้

     ๒.๑  งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพเิศษ 

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



      ๓.๓   งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศกึษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
      ๔.๑   งานส่งเสรมิ  พฒันาสื่อ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
      ๔.๒   งานศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
       ๕.๑  งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
      ๕.๒  งานส่งเสรมิสนบัสนุน เครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา  หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานของสถานศกึษา 
     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 
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

 งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและ 
กระบวนการเรยีนรู ้
 

 

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานส่งเสรมิพฒันาเครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
 งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 งานทดสอบทางการศกึษา 

 

 งานส่งเสรมิพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
 งานส่งเสรมิ สนบัสนุนเครอืขา่ยการนเิทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 

 งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและ 
การจดัการศกึษา 
 

 งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 
ภายนอกสถานศกึษา 

 งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัมาตรฐานและการประกนั 
คุณภาพการศกึษา 
 

 งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 
การศกึษา 

 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 
การศกึษา 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 

การศึกษา 

  

 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและ

ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา  
    
 หนองคาย เขต 2 

 

         

 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



๑. งานธรุการ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ใหส้ามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ๒. ศึกษา วเิคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบั  ระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓. ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่ ม อื่ น ในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุ รการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศกึษา  และประชาชนทัว่ไปทราบ 
 ๖. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 

 การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒. ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  
๒๕๒๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๕. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการประชาสมัพนัธแ์ละการข่าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 

๒. กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู ้
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มงานพฒันา 

หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานและ 

กระบวนการเรียนรู้ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ

พเิศษ 

งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร

และกระบวนการเรยีนรู ้



 ๒.๑ งานส่งเสริมพฒันาหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั การศึกษาพิเศษ ผูด้้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศกึษานโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร และส านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้วเิคราะหแ์นวโน้มและทศิทางในการจดัการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  
ผูด้อ้ยโอกาส  และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
  ๒. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถ
พเิศษ ทัง้ในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษามคีวามพรอ้มในการจดัการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  
ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษ   ในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของสถานศกึษา โดย 
          ๓.๑  พฒันาคร ู ผูบ้รหิาร ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถจดัการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษ และด าเนินการวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันาหลกัสตูรได้ 
         ๓.๒  การมสี่วนรว่มของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใน
การจดัท าหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
  ๔.  นิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษ และใหค้วามช่วยเหลอืสถานศกึษาในดา้น การพฒันาหลกัสตูร
อยา่งต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่น  ทีจ่ดัการศกึษาปฐมวยั  การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาส 
และมคีวามสามารถพเิศษ  เช่น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  นกัเรยีนก่อนวยัเรยีน ผูม้คีวามบกพรอ่งทางร่างกาย สตปัิญญา ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้ ีความสามารถ
พเิศษไดม้โีอกาสเขา้รบัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ ในสถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ ี
ความรู ้ความเขา้ใจและมคีวามสามารถในการพฒันาหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและมคีวามทนัสมยัอยู่
เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรยีนรูท้ ัง้  ๘ 
กลุ่มสาระ รวมทัง้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ๒.  ศกึษา รวบรวมขอ้มลูและจดัท าระบบสารสนเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาด าเนินการ
ดงันี้ 



       ๒.๑  ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
       ๒.๒  รวบรวมขอ้มลูแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร 
จดัการหลกัสตูร  
  ๓.  พฒันาคร ู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสตูร
สถานศกึษา 
  ๔.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา โดยการมี 
ส่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาจดัหลกัสตูรเฉพาะดา้น เช่น โรงเรยีน ๒ ภาษา โรงเรยีน
ตามแนวพุทธ โรงเรยีนกฬีา โรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรยีนอจัฉรยิะ    
  ๖. ส่งเสรมิการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาตามอธัยาศยั เช่น Home School การศกึษาทีจ่ดัใน
สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นตน้ 
  ๗.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รอูอกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏริปู
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  ๘.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษา พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา โดยใชข้อ้มลูจากการ
วจิยัในชัน้เรยีนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากบั ตดิตามการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
และน าขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนพฒันา  

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  นกัเรยีนวยัเรยีนทุกคนทีอ่ยู่ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยครแูละผูบ้รหิาร
สถานศกึษาทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามแนวปฏริปูการเรยีนรู ้ และมคีวามสามารถในการ
พฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

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

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจยัการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

 ๑. ศกึษาสภาพปัญหา งานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้
 ๒. ด าเนินการวจิยัการบรหิารหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้  
 ๓.  สนบัสนุนการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูร และการจดักระบวนการเรยีนรูข้องคร ู
ผูบ้รหิารตลอดจนผูเ้กี่ยวขอ้ง    
 ๔. เผยแพรผ่ลงานการศกึษา วจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร และการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
 ๕.  น าผลการวจิยัไปก าหนดนโยบายเพื่อพฒันางานบรหิารหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู้ 



            ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
             สถานศกึษามผีลการศกึษา วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

๓. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๓.๑ งานส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรยีนรู ้
  ๒. ศกึษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู้ 

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

   ๔.๑ การนิเทศโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน เช่น ส่งเสรมิฝ่ายบรหิารเป็นหลกัในการนิเทศภายใน 
ส่งเสรมิครเูป็นผูส้รา้งกลัยาณมติร นิเทศภายใน ส่งเสรมิเครอืขา่ยการนิเทศ ครตูน้แบบ ครแูกนน า ผูป้กครอง 
ชุมชน และภูมปัิญญา ส่งเสรมิการนิเทศภายนอก รวมทัง้ ส่งเสรมิการนิเทศทีม่กีารรวมพลงัจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน ารอ่ง (Pilot Study) โครงการรว่ม
พฒันา (Joint Project) เป็นตน้ 
  ๕.  จดัท าสรุปรายงานผล และเผยแพรเ่ทคนิคการนิเทศ และการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีป่ระสบ
ผลส าเรจ็ 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร

และการจดัการศกึษา 



 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 สถานศกึษาไดร้บัการพฒันาการจดัระบบการนิเทศ  และการจดักระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

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

 ๓.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพืน้ท่ีการศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชมุชน 

ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ประสานการจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศ เกีย่วกบัเครอืขา่ยการนิเทศในเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ๒. จดัท าแผนการส่งเสรมิสนบัสนุนเครอืข่ายการนิเทศในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
 ๓. ด าเนินการและรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพฒันาเครอืขา่ยการนิเทศในรปูแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 
  ๓.๑  พฒันาหอ้งเรยีน หรอืสถานศกึษา ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู้ 
  ๓.๒  จดัตัง้และด าเนินการในรปูแบบของเครอืขา่ยชุมชน 
  ๓.๓  จดัเวทวีชิาการใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
  ๓.๔  จดัเครอืขา่ยบุคคล เช่น ครแูกนน า  ครตูน้แบบ  ครแูห่งชาต ิ เป็นตน้ 
 ๔. จดัท าสรปุรายงาน และเผยแพรเ่ทคนิค วธิกีาร สื่อ เครือ่งมอื หรอืรปูแบบเครอืขา่ยการนิเทศ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ๑.   สถานศกึษาไดร้บัการพฒันาจากองคก์รเครอืขา่ยอยา่งเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องคก์รเอกชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
 ๓.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจดั
การศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศึกษา 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. จดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัการนิเทศและตดิตามการบรหิารและการจดั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
 ๒. ศกึษาวเิคราะหแ์ละจดัท าเกณฑ ์ ดชันีชีว้ดัความส าเรจ็  ในการบรหิารและการจดัการศกึษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

 ๔. สรปุผลการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล และจดัท ารายงานเผยแพร่ 



 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.๒๕๔๖  
 ๓.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจยั การพฒันาระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
            ๑.  ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะหส์ภาพปัญหาเกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารและการจดั
การศกึษา 
            ๒.  ด าเนินการวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
  ๒.๑  การพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล 
  ๒.๓  การพฒันาเครอืขา่ยการนิเทศ 
 ๓.  สนบัสนุน ส่งเสรมิ และเผยแพรก่ารวเิคราะห ์วจิยั เกีย่วกบัการพฒันาระบบการบรหิาร
และการจดัการศกึษา 
 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา มกีารวเิคราะห ์วจิยั การพฒันาระบบการบรหิารและการ
จดัการศกึษา และน าผลงานวจิยัไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 


