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กลุ่มเครือข่ายรัตนวาปี 
1. โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 
2. โรงเรียนบ้านโปรง่ส าราญ 
3. โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 
4. โรงเรียนบ้านนายาง 
5. โรงเรียนพระบาทนาหงส ์
6. โรงเรียนบ้านนาสิงห ์
7. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
8. โรงเรียนบ้านน  าเป 
9. โรงเรียนบ้านตาลชุม 
10. โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 
11. โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 
12. โรงเรียนนิคมเจรญิชัย 

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
2. การทดสอบอจัฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์
3. งานประสาน ส่งเสริมสมาคม
ศึกษานิเทศก์ และศนฐ. 
4. การด าเนินงานทีม่ีวิธีปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 
 

กลุ่มงาน : 
  1. การปฏิบัตหิน้าที่แทน
ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา (ดนตรี) 

นายสมพงษ์ มหาโยธี  ต าแหน่ง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

แนวคิด 

 กลุ่ มนิ เ ทศ ติ ดตาม  และประ เมิ น ผลการจั ดการ ศึกษา ส านั กง าน เขตพื นที่ การ ศึกษา 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั งในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ 
 ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม  การ ศึกษา  วิจั ย  และพัฒ นาให้ เ ขตพื นที่ ก าร ศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

งานในหน้าที ่

๑. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาข ัน้พื้นฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพื้นที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน 
 

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห์วจิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



 
 
 ๑.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี  

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น สง่เสรมิฝ่ายบรหิารเปน็หลักในการนเิทศภายใน 
ส่งเสริมครเูป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครอืข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผูป้กครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา สง่เสรมิการนิเทศภายนอก รวมทั งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
   ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพฒันา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๑.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื นที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครอืข่ายการนเิทศในเขตพื นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 



  ๓.๒  จัดตั งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพรเ่ทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมอืหรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ๑.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั นพื นฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน
ของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 ๑.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 



  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน  ส่ ง เ ส ริ ม  และ เผยแพร่ ก าร วิ เ คร าะห์  วิจั ย  เ กี่ ย วกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
 เขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
งานตามนโยบายหรืองานหน่วยงานต้นสังกัด 

๑.การทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

๒.งานประสาน ส่งเสริมสมาคมศึกษานิเทศก์และ ศนฐ. 

๓.รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๔.รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี 

 


