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กลุ่มเครือข่ายวัดหลวงสร้างนางขาว 
1. โรงเรียนบ้านวัดหลวง 
2. โรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยา 
3. โรงเรียนบ้านดงก าพี ้
4. โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 
5. โรงเรียนบ้านหาดสัง่ 
6. โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 
7. โรงเรียนบ้านเหล่าโพธ์ิศร ี
8. โรงเรียนหนองแคน-ดอนสนุก 
 

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 เขตคุณธรรม 
3. โครงการโรงเรียนสจุริต เขตสุจริต 
4. การด าเนินงานทีม่ีวิธีปฏิบัต ิ
    ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
5. โครงการเขตสจุริต (ITA) 
6. โครงการเศรษฐกจิพอพียง และ
ศาสตร์พระราชา 
7. หลักสูตรต่อต้านการทจุริตศึกษา 
8. การประกันคุณภาพภายใน / 
ภายนอกสถานศึกษา 
9. หลักสูตรต่อต้านการทจุริตศึกษา 

กลุ่มงาน : 
  1. หัวหน้ากลุม่งานส่งเสริม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้            
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นายเวชยันต ์ภูละคร  ต าแหน่ง ศกึษานเิทศก์ช านาญการพเิศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 



งานในหน้าท่ี 

๑. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

  

งานตามนโยบายหรืองานหน่วยงานต้นสังกัด 

๑. โครงการเขตสจุริต / โรงเรียนสจุริต 

๒. โครงการเขตคุณธรรม / โรงเรียนคุณธรรม 

๓. โครงการการขับเคลือ่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา 

๔. หลักสูตรตอ่ต้านการทจุริตศึกษา 

๕. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๖. โรงเรียนวิถีพุทธ 

๗. การประกันคุณภาพภายใน / ภายนอกสถานศึกษา 

  

งานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

  
แนวคิด 
          กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกีย่วกบัการนิเทศการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั  ตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผล
การพฒันาระบบการบรหิารและการจดัการศกึษาเพื่อใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและ
การจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมคีุณภาพไดม้าตรฐานเท่าเทยีมกนัโดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน สง่ผลให ้
ผูเ้รยีนทัง้ในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  เกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การศกึษา 
 
วตัถุประสงค ์

๑.  เพื่อใหม้แีนวทางการนิเทศ การบรหิารและการจดัการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
สถานศกึษา 
          ๒.  เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาและจดั
กระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

๓.  เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานศกึษา มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน 
การศกึษาชาต ิ
          ๔.  เพื่อส่งเสรมิการพฒันา การวดัและประเมนิผลการศกึษา การพฒันาสื่อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา ใหม้คีณุภาพ 
          ๕. เพื่อพฒันาระบบการนิเทศตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา 

๖. เพื่อส่งเสรมิ การศกึษา วจิยั และพฒันาใหเ้ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 
ขอบข่ายภารกิจ 
          ๑. งานธุรการ 
          ๒. กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู ้
       ๒.๑ งานสง่เสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การศกึษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาสและผู้
มคีวามสามารถพเิศษ 
       ๒.๒ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                ๒.๓ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้
          ๓. กลุ่มงานวดัและประเมนิผลการศกึษา 
               ๓.๑ งานสง่เสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
               ๓.๒ งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผลการศกึษา 
               ๓.๓  งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและประเมนิผลการศกึษา 



               ๓.๔   งานทดสอบทางการศกึษา 
          ๔. กลุ่มงานสง่เสรมิและพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
                  ๔.๑   งานสง่เสรมิ  พฒันาสื่อ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
                ๔.๒   งานศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
          ๕. กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 
               ๕.๑   งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรยีนรู ้
               ๕.๒   งานสง่เสรมิสนบัสนุน เครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
สถานศกึษา  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และชมุชน 
               ๕.๓   งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและการจดั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
                ๕.๔   งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยัการพฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษา 

๖. กลุ่มงานสง่เสรมิพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
                ๖.๑   งานสง่เสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
                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  
งานธรุการ 
ขัน้ตอนและแนวการปฏบิตั ิ

๑.  ศกึษา วเิคราะห ์วางแผนจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุ่ม 
ใหส้ามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

๒.  ศกึษา วเิคราะห ์สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสม  และสอดคลอ้งกบั  ระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

๓.  ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในกลุ่ม 
๔.  ประสานงานกบักลุ่มอื่นในส านกังาน หน่วยงานและสถานศกึษาในงานธุรการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของกลุ่ม 
๕.  ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูขา่วสารและผลงานของกลุ่ม ให้

คร ู บุคลากรทางการศกึษา  และประชาชนทัว่ไปทราบ 
๖.  จดัท ารายงานผลการด าเนนิงานของกลุ่ม 

 
 



ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
๑.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
๒.  ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการใหข้า่วและบรกิารขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
๕.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการประชาสมัพนัธแ์ละการขา่วราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
      ๑.     งาน ส่งเสริมการพฒันาระบบ การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
               ขัน้ตอนและแนวการปฏบิตั ิ
            ๑.  ศกึษาระบบหลกัเกณฑ ์วธิกีาร การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตลอดจน 
กฎเกณฑ ์ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
            ๒. ศกึษา คน้ควา้ หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัท ามาตรฐาน 
การศกึษา แลว้น ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานการศกึษาชาตแิละระดบัเขตพืน้ที่การศกึษา 
            ๓. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาสรา้งความตระหนกั ความรู ้ความเขา้ใจ 
เกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่บุคลากรทุกคน 
            ๔. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาก าหนดมาตรฐานระดบัสถานศกึษา ให้ 
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของชุมชน /ทอ้งถิน่ รวมทัง้การก าหนดตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์
ในการแปลผลและตดัสนิการผ่านมาตรฐานพรอ้มทัง้จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ระหวา่งสถานศกึษา
ดว้ยกนั 
            ๕. ร่วมก าหนดกลยทุธใ์นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพทัง้ระดบัเขตพืน้ที ่
การศกึษา และระดบัสถานศกึษา 
            ๖. ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาจดั สรา้ง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  โดยมหีลกัการ
และแนวคดิอยูบ่นพืน้ฐานการปรบัปรุงพฒันา 
            ๗.  นิเทศ ตดิตาม การจดั สรา้ง พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
               ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
            สถานศกึษามคีวามสามารถในการจดั สรา้ง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 
 
 



               กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
               ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
              ๒. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องระบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีารประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      ๒.     งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
               ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
            ๑.  จดัท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
            ๒.  นิเทศ  สถานศกึษา  เพื่อใหส้ามารถด าเนนิการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศกึษาโดยการประเมนิตนเอง 
           ๓.  ร่วมกบัสถานศกึษาวเิคราะหผ์ลการประเมนิเพื่อหาจุดพฒันาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรบัปรงุสถานศกึษาทีย่งัไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 
           ๔. จดัตัง้คณะท างานเพื่อรบัผดิชอบและใหค้วามช่วยเหลอืสถานศกึษาทีย่งัไมไ่ดม้าตรฐานตาม
เกณฑอ์ยา่งเป็นระบบ 
           ๕. จดัตัง้คณะกรรมการระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนินการตรวจสอบ วเิคราะห ์
ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพฒันาการประกนั 
คุณภาพภายในสถานศกึษา 
           ๖.     จดัท าระบบสารสนเทศผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา 
           ๗. จดัท าเอกสารเผยแพร่ตวัอยา่งสถานศกึษาทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
           ๘. นิเทศ  ตดิตาม ก ากบั สถานศกึษาทุกแหง่ใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์
                ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
           สถานศกึษาทุกแห่งในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดร้บัการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศกึษา  ทัง้โดยวธิกีารประเมนิตนเอง และจากคณะกรรมการระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
               กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
           ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
           ๒. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่องระบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีารประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      ๓.     งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
               ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
            ๑.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาประเมนิตนเอง และจดัท ารายงาน 
การประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
            ๒. พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะกบัสถานศกึษาในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของ
สถานศกึษา 



            ๓. ประสานงานกบัสถานศกึษาทีม่คีวามพรอ้มรบัการประเมนิภายนอก เพื่อเสนอ 
รายชื่อสถานศกึษาต่อส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
            ๔. ประสานงานกบัส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) เมื่อถงึ
ก าหนดการประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา 
            ๕. ประสาน ตดิตามผลการประเมนิภายนอก เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการจดั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
            ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 

  สถานศกึษามคีวามพรอ้มรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

            ๒.  ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่องระบบหลกัเกณฑ ์วธิกีารประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      ๔.     งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจยั มาตรฐานและการประกนั 
คณุภาพการศึกษา 
               ขัน้ตอนและแนวการปฏบิตั ิ
            ๑.  ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศกึษาของแต่ละหน่วยงาน 
            ๒. สง่เสรมิ สนบัสนุนและหรอืร่วมกบัสถานศกึษาด าเนินการวจิยัมาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา  
            ๓.    ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหส้ถานศกึษาน าผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศกึษามาใชใ้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
            ๔.    รวบรวมและเผยแพร่ผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษา 
            ๕.  นิเทศ ตดิตาม การวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษาของ 
สถานศกึษาและน าผลมาใชใ้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
               ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
            สถานศกึษาทุกแห่งน าผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา มาใชใ้นการ
พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ      
               กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
               ๑ .  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
            ๒. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่องระบบหลกัเกณฑ ์วธิกีารประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            ๓. มาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๓ 
 


