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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง
และมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่จัดให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดเขตพื้นที่
การศึกษา มีการกระจายอ านาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามมาตรา 39 ก าหนดให้ “กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง” 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” ของจังหวัดนั้น ๆ ท าให้ยังคงเหลือคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรคสี่ เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแลการบริหารและการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล การบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกและให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร 
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ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานมีการขับเคลื่อนสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในก ากับ ดูแล รับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้ออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จ านวนเก้าคน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เปน็ผู้แทนผูบ้รหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ จ านวนหนึ่งคน กรรมการที่เป็น
ผู้แทนชองสถานศึกษาเอกชน จ านวนหนึ่งคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้านรวมกัน และหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ประกอบ
กับต่อมาเมื่อใกล้ครบวาระของกรรมการผูไ้ด้รับการแต่งตั้งในปี 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน ก าหนดวิธีการสรรหา และการ คัดเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี 2554  
และต่อมาเมื่อใกล้ครบวาระของกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งในปี 2554 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี 2557  
มีใจความของประกาศว่า ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
และการเลือกจ านวนสามถึงหา้คน เพื่อด าเนินการสรรหาและการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรบคุคลที่ทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินได้มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของในการบรหิารและจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในก ากับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางที่ 
เป็นเอกภาพ  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้รับการกระจายอ านาจการบริหารงาน
ด้านการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านคือ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป  
มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อ านวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบรว่มมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
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โดยปัจจุบันได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 10 ส่วนราชการ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดังนี้ คือ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรพัย์ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา 
พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงดังกล่าวนี้ คือ 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ ได้รับให้หน่วยงาน
ข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 3) ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 4) ก ากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 7) จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 8) ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 9) ด าเนินการ 
และประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 10) ประสาน ส่งเสริม  
การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติ
ราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
  บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 รับผิดชอบในพื้นที่ 6 อ าเภอ 
ประกอบ ด้วย อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอหนองแสง  
และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม การบริหารจัดการเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบของสมาคมครู 
และบุคลากรทางการศึกษา แต่ละอ าเภอทั้ง 6 สมาคม ซึ่งมีนายกสมาคมเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนภาระงาน
ตามนโยบายที่มอบหมาย และได้แบ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนออกเป็น 24 กลุ่มเครือข่าย แต่ละกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนก็จะมีประธานกลุ่มเครือข่ายท าหน้าที่เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนภาระงานตามนโยบายที่มอบหมาย 
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ในระดับกลุ่ม โดยจ านวนโรงเรียนแต่ละกลุม่เครือข่ายโรงเรียนก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจไปยังสมาคมและกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว 
ในการท างาน ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 193 โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดใหญ่ 4 แห่ง โรงเรียนขนาด
กลาง 83 แห่ง และโรงเรียนขนาดเล็ก 106 แห่ง มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
จ านวน 1,524  คน และมีนักเรียนในสังกัดรวม 24,803 คน (ข้อมูล ณ 27 พฤศจิกายน 2563)  
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีคณะกรรมการ จ านวน 9 คน โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานกรรมการและมีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 การก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 ได้วางแผนการบริหารจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นทิศทางในการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองและสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดว่า “บริหารจัดการเป็นเลิศ  
สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ก าหนดเป็น 
พันธกิจ 7 ข้อ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 3 ) ส่งเสริม สนับสนุนผู้ เรียนให้มี
ความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  4) ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5) ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  6) ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 7) ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับจุดเน้น 7 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ คือ  
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1) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 2) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 4) สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  5) พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 6) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  7) ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้มี 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน อันจะส่งผลให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
ครอบคลุมภารกิจงาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหาร 
งานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไป 
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 มีผลที่คาดว่าจะได้รบั ดังนี ้

 1. ได้ทราบการด าเนินงานของสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจงาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานบริหารงาน
วิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไป 
 2. ได้รับทราบสภาพปัญหาการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

 



6 
 

บทท่ี 2 
 

โครงสร้างและระบบบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และแก้ไข 
เพิ่มเติม และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 
2560 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเปน็ไปด้วย ควำมเหมำะสมกับ
ภำรกิจ ปริมำณ และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 
และมำตรำ 34 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 
และข้อ 4 ประกอบกับค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อจันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ชองส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถ่ิน  

(2) วิเครำะหก์ำรจัดต้ังงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำ และแจง้กำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รบัใหห้น่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำน สง่เสริม สนับสนุน และพฒันำหลักสูตรร่วมกบัสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
(4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ  
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมลูสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทัง้ทรพัยำกรบุคคล เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุน กำรจัด 

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(8) ประสำน สง่เสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ 
รูปแบบทีห่ลำกหลำยในเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

(9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนบัสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
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           (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน  
ด้ำนกำรศึกษำ 

(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกซนและองค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ิน 

(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
 
การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

พ.ศ. 2560 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำม
เหมำะสม กับภำรกิจ ปริมำณ และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ อำศัยอ ำนำจตำม
ควำม ในมำตรำ 8  และมำตรำ 34 วรรคสอง แห่ งพ ระรำชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบ ริห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2446 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2446 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับด ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำช้ันพื้นฐำน
และมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2460 เมื่อจันทร์ที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 
2460 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงออกประกำศไว้ ในข้อ 6 และ ข้อ 7 ดังนี ้

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้  
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร  
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์
(4) กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ข้อ 7 ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

                  (1) กลุ่มอ านวยการ มีอ ำนำจหน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 

 (ก) ปฏิบัตงิำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                    (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
                    (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
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(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสมัพันธ์ เผยแพร่กจิกำร ผลงำน และบริกำรข้อมลูข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 
(ซ) ด ำเนินกำรเลือกตัง้และสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
(ฌ) ปฏิบัตหิน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกจิกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัตงิำนร่วมกบัหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย 
              (2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพฒันำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำน 
กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพฒันำกำรศึกษำช้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของทอ้งถ่ิน 

(ข) วิเครำะหก์ำรจัดต้ังงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้ง 
กำรจัดสรรงบประมำณ 

 (ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำม 
นโยบำยและแผน 

 (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมลูเกี่ยวกบักำรจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกบัหรือสนบัสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวช้องหรือที่ได้รบั
มอบหมำย 

               (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี ้

 (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และสง่เสรมิกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
 (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมลูสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัตงิำนระบบคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกบัหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับ มอบหมำย 
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้

 (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบรหิำรกำรเงิน 
 (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกบังำนบริหำรงำนบัญชี  
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 (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกบังำนบริหำรงำนพสัดุ  
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกบังำนบริหำรสินทรพัย ์
(จ) ให้ด ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพสัดุและ

งำนบรหิำรสินทรัพย ์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรอืสนบัสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รบั

มอบหมำย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
    (ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  
    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมลูเกี่ยวกบักำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน 
และกำรลำออกจำกรำชกำรของช้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนกำรเลือ่นเงินเดือน 
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของช้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(จ) จัดท ำข้อมลูเกี่ยวกบับ ำเหนจ็ควำมชอบและทะเบียนประวัติ  
(ฉ) จัดท ำข้อมลูระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบรกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ  

กำรออก บัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพื่อด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทกุข์ 

และกำรด ำเนินคดีของรฐั  
(ฌ) ปฏิบัตงิำนร่วมกบัหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที ่

ได้รับมอบหมำย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ ำนำจหนำ้ที่ดังต่อไปนี ้

(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำกอ่นแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝกึอบรมพฒันำเพื่อเพิม่ศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

และจรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัตงิำนสง่เสรมิ สนับสนุน และยกยอ่งเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ  
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิกำรวิจัยภำยในประเทศ 

หรือต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสรมิสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ  
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(ซ) ปฏิบัตงิำนร่วมกบัหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ 
ได้รับมอบหมำย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอี ำนำจหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ

ระดับกอ่นประถมศึกษำ และหลกัสูตรกำรศึกษำพเิศษ 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพฒันำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน  
(ค) วิจัยพัฒนำส่งเสริมติดตำมตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกบักำรวัดและกำรประเมินผล 

กำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ สง่เสรมิ มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้ง

ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพฒันำสื่อนวัตกรรมกำรนเิทศทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัตงิำนร่วมกบัหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รบัมอบหมำย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ สง่เสรมิ สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำซำ  
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในรปูแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
(ค) ส่งเสริม สนบัสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้ันพื้นฐำน ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ขุมซน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร 
และสถำบนัสงัคมอื่น 

(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหส้ำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง  
กับนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

(จ) สง่เสรมิกำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัผู้พกิำร ผู้ดอ้ยโอกำส และผูม้ีควำมสำมำรถพิเศษ  
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลกูเสือ ยุวกำชำด เนตร

นำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก 
และเยำวชน และงำนกจิกำรนักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนบัสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพือ่กำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำกำรใช้สำรเสพติด และสง่เสรมิป้องกันแก้ไข 

และ คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนกัศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสมัพันธ์ 
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(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดลอ้มทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มบีทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกบัหรือสนบัสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รบั

มอบหมำย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงำนข้ึนตรงกบัหัวหนำ้ส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจ หน้ำที่ 

ดังต่อไปนี ้
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบญัชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล 

ทรัพยส์ิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบ

กับผลผลิตหรือเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัตงิำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับ

มอบหมำย 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ให้เพิ่ม (10) ของ ข้อ 7 ดังนี้  
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัตงิำนข้ึนตรงกบัผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังตอ่ไปนี ้
(ก) สง่เสรมิ สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกบัวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรอ้งทกุข์และกำรพจิำรณำรอ้งทกุข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
(ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย 

และงำนคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัตงิำนร่วมกบัหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับ

มอบหมำย 
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อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 20 ก ำหนดให้
กระทรวงศึกษำธิกำรมีผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวงเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรตรวจรำชกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัย
ติดตำมและประเมินผลระดับนโยบำยเพือ่นิเทศให้ค ำปรกึษำและแนะน ำเพือ่กำรปรบัปรุงพฒันำ 

ในระดับส ำนักงำนให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ใหท้ ำหน้ำที่
ติดตำมและประเมินผลนโยบำยตำมภำรกจิตลอดจนนิเทศให้ค ำปรกึษำและแนะน ำเพื่อปรับปรงุ พัฒนำ 

ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมหีน้ำที่ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร และ 
กำรด ำเนินกำรโดยมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเตรียมกำร
รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก 

กำรด ำเนินงำนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม ใหม้ีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำกำรและคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นผูร้ับผิดชอบด ำเนินกำร ส ำหรับกระทรวงศึกษำธิกำรหรือส ำหรบัแต่ละ 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งนี้ จ ำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำม  
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรตรวจรำชกำรและกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนด 
ในมำตรำน้ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบหรอืข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนรำชกำรหรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือค ำสั่งของนำยกรัฐมนตรีทัง้นี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสำระกำรบรหิำรและกำรจัดกำร
ของสถำนศึกษำ ของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดบัปริญญำที่เป็นนิติบุคคลในสำยบังคับบัญชำของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่สำมำรถด ำเนินกจิกำรได้โดยอิสระพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรที่เป็น 
ของตนเองมีควำมคล่องตัว มีเสรีภำพทำงวิชำกำรและอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของสภำสถำนศึกษำตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังสถำนศึกษำน้ัน 

โดยสรุปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 20 วรรค 3 
และวรรค 4 ก ำหนดว่ำ ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นกำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัย นิเทศติดตำม  
และประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 
เขตพื้นที่ กำรศึกษำ เพื่ อเตรียมกำรรับกำรนิ เทศ ติดตำม และประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก
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บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 
 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล  
กำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ข้อ 25 กำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
จำกหน่วยงำนภำยนอก และ ข้อ 26 ให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำ  
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้ีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม 
ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหนว่ยงำนและสถำนศึกษำในสงักัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

2. ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบรหิำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน 
และสถำนศึกษำในสงักัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

3. พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

4. ติดตำม ประเมินผลและนเิทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด  
5. รับทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผล และนเิทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผน  

และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรปรับปรงุและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำร 

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็น 
8. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 วิสัยทัศน์(VISION) 
 บริหำรจัดกำรเป็นเลิศ  สถำนศึกษำได้มำตรฐำน  นักเรียนมีคุณภำพ  สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 
 พันธกิจ (MISSION) 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสรมิสร้ำงควำมมัน่คงของสถำบันหลักของชำติและกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ 

ที่ 21  

   3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้ เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

      4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 

               5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำเป็นมืออำชีพและ

พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 6.ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

    7.ส่งเสริม พฒันำระบบกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำทกุระดบั และจัดกำรศึกษำโดยใช้ เทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพฒันำมุง่สู่ศตวรรษที่ 21  

 เป้าประสงค์หลัก (GOAL) 

 1.ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของ

ชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 

มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรมอย่ำงมีคุณภำพ 

 2.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์สื่อ นวัตกรรม  มีควำมรู้มีทักษะ  

มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย 

มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 

(Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล  

 3.ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำภำษำและ 

อื่น ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ และน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

 4.ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู ่

ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
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 5.ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  มีควำมรู้ มีควำม

รับผิดชอบต่อหน้ำที่  เรียนรู้พัฒนำตนเองอยู่เสมอ  มุ่งมั่นตั้งใจท ำงำนให้ส ำเร็จ ท ำงำนเป็นทีมเดียวกันและมี

จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเป็นมืออำชีพ 

 6.สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 7.ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรโดยยึดหลักธรรมำภิ

บำล ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำน และกำรรำยงำนผล

อย่ำงเป็นระบบ  ใช้งำนวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ก ำหนดยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ   
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ดังนี้ 
               ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตร 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลด 

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศำสตร์ที่ 7 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 จุดเน้นและนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

     จุดเน้นที่ 1 กำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยฯ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

     จุดเน้นที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 

     จุดเน้นที่ 3 กำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 

     จุดเน้นที่ 4 6 มิติคุณภำพสู่กำรปฏิบัติ 

     จุดเน้นที่ 5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     จุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภำพของชุมชน ได้แก่ 

                   1) กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  2) กำรจัดกำรเรียนรู้ 
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   3) สื่อและเทคโนโลยี 

  4) กำรวัดและประเมินผล 

  5) กำรนิเทศภำยใน 

  6) กำรวิจัยในช้ันเรียน 

    จุดเน้นที่ 7 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

      จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 

      จุดเน้นที่ 9 กำรพัฒนำครูสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 

เขตพ้ืนท่ีบริการ 
 เขตบริกำร  ประกอบด้วยพื้นที ่6 อ ำเภอ คือ อ ำเภอกุมภวำปี อ ำเภอโนนสะอำด  อ ำเภอศรีธำตุ  
อ ำเภอวังสำมหมอ  อ ำเภอหนองแสง และอ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม 
 
อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ ำเภอเมืองอุดรธำนี  อ ำเภอหนองหำน   อ ำเภอไชยวำน  อ ำเภอกู่แก้ว 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับอ ำเภอเขำสวนกวำง  อ ำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และอ ำเภอ             
   ท่ำคันโทจงัหวัดกำฬสินธ์ุ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอค ำม่วง  อ ำเภอสำมชัย  จังหวัดกำฬสนิธ์ุ  และอ ำเภอวำริชภูมิ 
   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 1 แผนทีเ่ขตพื้นที่บริกำร 
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กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2มี 24 กลุม่เครอืข่ำยโรงเรียน 

จ ำนวน 193 โรงเรียน แยกตำมอ ำเภอต่ำงๆ ดังนี ้
 1.อ ำเภอกุมภวำปี มีกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 9 กลุ่มเครือข่ำย ได้แก่ 
     1.1 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเมืองกุมภวำ มี 10 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนบ้ำนดงเมือง (ดงเมืองวิทยำ) 
  2) โรงเรียนบ้ำนท่ำเปลือย (บุญเกื้ออปุถัมภ์) 
  3) โรงเรียนบ้ำนปอ 
  4) โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว 
  5) โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิสง่ำ (มังกรสำมเสนอนุสรณ์) 
  6) โรงเรียนบ้ำนตมู 
  7) โรงเรียนบ้ำนดอนสวรรค์ 
  8) โรงเรียนบ้ำนโนนสมิมำ 
  9) โรงเรียนบ้ำนห้วยกองส ี
     10) โรงเรียนบ้ำนโนนจ ำปำ 
    1.2 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนแชแล มี 6 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง 
  2) โรงเรียนบ้ำนเมืองพรึก 
      3) โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกกโพธ์ิกกเค็ง 
  4) โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำเชียงสม 
  5) โรงเรียนบ้ำนยำงหล่อโนนน้ ำย้อย 
     6) โรงเรียนบ้ำนดอนเงิน 
 1.3 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนท่ำลี่สีออ มี 8 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนบ้ำนท่ำลี่ศรีสุขวิทยำ 
  2) โรงเรียนบ้ำนท่ำแร ่
  3) โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมำกจันทน์ค ำล่องประชำนุกลู 
                  4) โรงเรียนบ้ำนนำเพ็ญ 
                  5) โรงเรียนบ้ำนกุดยำง 
                  6) โรงเรียนบ้ำนสวรรค์รำษฎร ์
                  7) โรงเรียนบ้ำนสีออสว่ำงรำษฎรส์ำมัคคี 
                  8) โรงเรียนบ้ำนหนองแดง 
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 1.4 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเวียงค ำ มี 8 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนบ้ำนท่ำหนองเทำ 
  2) โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วงเวียงค ำ 
  3) โรงเรียนบ้ำนสวนมอนค ำ 
                  4) โรงเรียนบ้ำนโนนเห็นวังชัย 
                  5) โรงเรียนบ้ำนค ำไผ ่
                  6) โรงเรียนบ้ำนหินเหลิง่ 
      7) โรงเรียนบ้ำนหินฮำวโนนงำม 
      8) โรงเรียนบ้ำนนำแบก 
 1.5 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนหนองหว้ำ มี 7 โรงเรียน 
      1) โรงเรียนบ้ำนโนนหนองม่วง 
  2) โรงเรียนบ้ำนกุดจิก 
  3) โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ 
  4) โรงเรียนบ้ำนหนองแวง 
      5) โรงเรียนบ้ำนห้วยบงดงมะไฟ 
     6) โรงเรียนบ้ำนท่ำสัง 
     7) โรงเรียนบ้ำนโนนมะข่ำ 
      1.6 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค มี 8 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนบ้ำนห้วยเกิง้ (วัฒนเสรีรำษฎร์บ ำรุง) 
  2) โรงเรียนบ้ำนดงน้อย 
  3) โรงเรียนบ้ำนปะโค 
      4) โรงเรียนบ้ำนบุ่งหมำกลำน 
      5) โรงเรียนบ้ำนโคกผกัหวำนโนนรงัษี 
      6) โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำรังกำห้วยขุมปูน 
      7) โรงเรียนบ้ำนหัวขัวเหมอืดแอ ่
      8) โรงเรียนบ้ำนเกิง้น้อย 
 1.7 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเสอเพลอผำสุก มี 9 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนบ้ำนสงเปลือยดงสำมสิบ 
  2) โรงเรียนบ้ำนโคกศรสี ำรำญวังหน้ำผำ 
  3) โรงเรียนบ้ำนนำดสีร้ำงบง 
      4) โรงเรียนบ้ำนสี่แจ 
      5) โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกล้วยโนนสมพร 
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      6) โรงเรียนบ้ำนเสอเพลอโนนสวรรค์ 
      7) โรงเรียนบ้ำนหนองแวงโนนข้ีเหล็ก 
      8) โรงเรียนบ้ำนทองอินทรส์วนมอญ 
  9) โรงเรียนบ้ำนดงเรือง  
            1.8 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนพันดอน มี 8 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนอนบุำลกมุภวำป ี
  2) โรงเรียนบ้ำนกงพำน 
  3) โรงเรียนชุมชนวัดป่ำทรงธรรม 
  4) โรงเรียนบ้ำนวำป ี
    5) โรงเรียนบ้ำนผือ 
  6) โรงเรียนบ้ำนหนองศรีเจรญิหนองผึ้ง 
  7) โรงเรียนบ้ำนค ำเจริญ 
  8) โรงเรียนบ้ำนพันดอน 
             1.9 กลุม่เครอืข่ำยโรงเรียนเชียงแหว มี 6 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนบ้ำนเชียงแหว 
  2) โรงเรียนบ้ำนเซียบ 
  3) โรงเรียนบ้ำนหมำกบ้ำเลำโคกกลำง 
  4) โรงเรียนบ้ำนสวนหม่อน 
  5) โรงเรียนบ้ำนนกขะบำ 
  6) โรงเรียนบ้ำนเดียม 
 2.อ ำเภอโนนสะอำด มีกลุม่เครือข่ำยโรงเรียน 3 กลุ่มเครือข่ำย ได้แก่ 
 2.1 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนโนนสะอำดโคกกลำง มี 9 โรงเรียน 
  1) โรงเรียนอนบุำลโนนสะอำด 
  2) โรงเรียนบ้ำนค ำเต้ำแก้วหินลำด 
  3) โรงเรียนบ้ำนม่วงดง 
  4) โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย 
  5) โรงเรียนบ้ำนโคกกลำงหนองแวงใหญ ่
  6) โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ 
   7) โรงเรียนบ้ำนโนนหยำดน้ ำเกลี้ยง 
   8) โรงเรียนบ้ำนม่วงเฒ่ำ 
      9) โรงเรียนบ้ำนหนองแสงแสงแก้ว 
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 2.2 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนโนนสะอำดหนองโพธ์ิ มี 10 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนโสกรังโนนสว่ำง 
  2) โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิชัยดอกค ำ 
  3) โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิศรีส ำรำญ 
  4) โรงเรียนบ้ำนเสำเล้ำผักชีศรสีวัสดิ ์
  5) โรงเรียนบ้ำนห้วยแสงอรุณวิทยำ 
  6) โรงเรียนบ้ำนหนองกุง 
  7) โรงเรียนบ้ำนนำเหล่ำ 
   8) โรงเรียนบ้ำนโนนทองค ำเจริญ 
   9) โรงเรียนบ้ำนโนนจ ำปำประชำสรรค์ 
     10) โรงเรียนบ้ำนป่ำไม้โนนสวรรค์ 
 2.3 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนบุง่แก้วทมนำงำม มี 11 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุ่งแก้ว 
  2) โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ 
  3) โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม 
  4) โรงเรียนบ้ำนกุดขนวน 
  5) โรงเรียนบ้ำนหนองโก 
  6) โรงเรียนบ้ำนกระเบือ้งโนนทงิ 
  7) โรงเรียนบ้ำนบะยำว 
   8) โรงเรียนชุมชนทมป่ำข่ำ 
   9) โรงเรียนบ้ำนหำดสถำพร 
     10) โรงเรียนบ้ำนค้อน้อย 
    11) โรงเรียนบ้ำนทมนำงำม 
  3.อ ำเภอหนองแสงมีกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 2 กลุ่มเครือข่ำย ได้แก่ 
  3.1 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนหนองแสง 1 มี 8 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนทบักุงประชำนุกูล 
  2) โรงเรียนอนบุำลหนองแสง 
  3) โรงเรียนบ้ำนโนนเชียงค้ ำ 
  4) โรงเรียนบ้ำนสำมเหลี่ยม 
  5) โรงเรียนบ้ำนหนองประเสริฐ 
  6) โรงเรียนบ้ำนหนองแสง 
  7) โรงเรียนค ำบอนประชำสรรค์ 
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   8) โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง 
  3.2 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนหนองแสง 2 มี 7 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนนำฝำย 
  2) โรงเรียนบ้ำนนำดีโคกกลำง 
  3) โรงเรียนบ้ำนแสงสว่ำง 
  4) โรงเรียนบ้ำนท่ำยม 
  5) โรงเรียนบ้ำนทับไฮ 
  6) โรงเรียนบ้ำนโคกศรหี้วยยำง 
  7) โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 
 4.อ ำเภอประจกัษ์ศิลปำคม มกีลุม่เครอืข่ำยโรงเรียน 2 กลุ่มเครือข่ำย ได้แก่ 
 4.1 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนนำม่วง มี 8 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุกหญ้ำม้ำ 
  2) โรงเรียนบ้ำนโนนแสวง 
  3) โรงเรียนบ้ำนโนนสำ 
  4) โรงเรียนบ้ำนนำม่วง 
      5) โรงเรียนอนบุำลประจักษ์ศิลปำคม 
      6) โรงเรียนบ้ำนเชียงกรม   
      7) โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยฟอง 
      8) โรงเรียนบ้ำนโคกศรีวังแสง 
 4.2 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนสำมพำดอุ่มจำน มี 8 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำมพำดหนองแกสหรำษฎร์พัฒนำ 
  2) โรงเรียนบ้ำนสะอำดนำมูล 
  3) โรงเรียนบ้ำนโนนสมบรูณ์ 
  4) โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเหนอืป่ำก้ำว 
  5) โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน 
  6) โรงเรียนบ้ำนโพนทอง 
  7) โรงเรียนบ้ำนเมืองปงั      
  8) โรงเรียนบ้ำนน้ ำเที่ยงลำนเตหนองเมก็ 
          5.อ ำเภอศรีธำตุ มีกลุม่เครอืข่ำยโรงเรียน 4 กลุ่มเครือข่ำย ได้แก่ 
 5.1 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนจ ำปีศรีธำตุ มี 9 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนอนบุำลศรีธำตุ 
  2) โรงเรียนบ้ำนโคกศร ี
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  3) โรงเรียนบ้ำนกอก 
     4) โรงเรียนบ้ำนห้วยวังปลำ 
  5) โรงเรียนชุมชนจ ำป ี
  6) โรงเรียนบ้ำนโนนสงู 
  7) โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย 
   8) โรงเรียนบ้ำนดูนเลำ 
   9) โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง 
 5.2 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนโปร่งตำดทองก้ำวหน้ำ มี 7 โรงเรยีน 

  1) โรงเรียนบ้ำนห้วยผึง้ 
  2) โรงเรียนบ้ำนสมด ี
  3) โรงเรียนบ้ำนโปร่ง 
  4) โรงเรียนบ้ำนสำมขำ 
  5) โรงเรียนบ้ำนป่ำหวำย 
  6) โรงเรียนบ้ำนกุดนำค้อ 
  7) โรงเรียนบ้ำนตำดรำษฎร์สมบรูณ์ 
 5.3 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนหัวนำค ำ มี 8 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนโนนอ ำนวย 
  2) โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคำร 
  3) โรงเรียนค ำค้อพิทยศึกษำ 
  4) โรงเรียนค ำเมยวิทยำคำร 
  5) โรงเรียนค ำกุงประชำนุกูล 
  6) โรงเรียนบ้ำนค ำบอน 
  7) โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง 
   8) โรงเรียนหนองทม่ค ำเจริญ 
 5.4 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนนำยูงนกเขียน มี 8 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนนำยงู 
  2) โรงเรียนบ้ำนโคกหนองแวง 
  3) โรงเรียนบ้ำนหนองกุง 
  4) โรงเรียนบ้ำนค ำดอกไม ้
      5) โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน 
      6) โรงเรียนบ้ำนค ำม่วง 
      7) โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง 
      8) โรงเรียนบ้ำนป่ำไร ่
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           6.อ ำเภอวังสำมหมอ มีกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 4 กลุ่มเครือข่ำย ได้แก่ 
 6.1 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ 1 มี 6 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนอนบุำลวังสำมหมอ 
  2) โรงเรียนสหรำษฎร์วิทยำนุสรณ์ 
  3) โรงเรียนบ้ำนหนองกุงทับม้ำ 
  4) โรงเรียนบ้ำนไทยสมพร    
  5) โรงเรียนบ้ำนโนนสวำง   
  6) โรงเรียนหำญใจพทิยำคม 
 6.2 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ 2 มี 6 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนนำตำดนำโปรง่ 
  2) โรงเรียนบะยำวพัฒนำศึกษำ 
  3) โรงเรียนบ้ำนนำนกชุมนำชุมพร 
  4) โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำงดงง่ำมนอ้ย 
  5) โรงเรียนบ้ำนโคกเล้ำ 
  6) โรงเรียนบ้ำนนำแก 
 6.3 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ 3 มี 9 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนค ำยำง 
  2) โรงเรียนบ้ำนดงกลำง 
  3) โรงเรียนดำนใหญ่พิทยำคำร 
  4) โรงเรียนบ้ำนผำทอง 
  5) โรงเรียนบ้ำนวังทอง 
  6) โรงเรียนบ้ำนค ำจวง 
  7) โรงเรียนบ้ำนค ำน้อย 
   8) โรงเรียนค ำไฮพิทยำคม 
   9) โรงเรียนผำสุกประชำนุกูล 
 6.4 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนวังสำมหมอ 4 มี 8 โรงเรียน 

  1) โรงเรียนบ้ำนค ำโคกสูง 
  2) โรงเรียนบ้ำนดงง่ำมนำงำม 
  3) โรงเรียนหนองไผพ่รเจริญ 
  4) โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำไซ 
  5) โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด 
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  6) โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบรูณ์ 
  7) โรงเรียนบ้ำนบ้ำนท่ำลำด 
  8) โรงเรียนบ้ำนบ้ำนท่ำลำดสำขำแหลมทอง 
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ดังนี ้

1. นำยบูรพำ พรหมสิงห ์  ผอ.สพป.อุดรธำนีเขต2 ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพัชรินทร์  ไกรยะสิทธ์ิ กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของรัฐ 
3. นำงทวีพร วรรณรส  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของเอกชน 
4. นำยสำมยัณห์ นำมแสง          กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 
5. นำยทรงศักดิ์ ศรีวงษำ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

          6. นำยชูศักรวิชญ์ แสนปัญญำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 
7. นำยพัฒนำ ศรีโบรำณ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบรหิำรกำรศึกษำ 
8. นำยสมจิตร บุญกลำง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
9. นำยอุดมศักดิ์ ปอโนนสงู ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนเิทศติดตำมฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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บทท่ี 3 

 

          วิธีด ำเนินกำร 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ข้อ 27 ให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 

1.มอบหมายศึกษานิเทศก์ หรือข้าราชการอื่นในสังกัด ท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

2. จัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนเิทศการศึกษาประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ 
ราชการของหน่วยงานเสนอขออนมุัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสงักัดทราบ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบรหิารการศึกษา 
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสงักัดเขตพื้นที่การศึกษา เพือ่การเตรียมรบัการนเิทศ 
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนเิทศการศึกษาเสนอผู้บงัคับบญัชาและคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

5. ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อช้ีแจงให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกบั  
การปฏิบัตงิาน 

6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมาย 
8. รับทราบผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการด าเนินการ  

ตามแผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าไปแก้ปัญหาและปรับปรุง
พัฒนา การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

9. ประสานงานการตรวจราชการ และติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลในทุกระดับ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปฏิบัติในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ และระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา ดังนี ้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ 
โดยใช้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 3. ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน 
การด าเนินงานของสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงาน
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไป ในเดือนมีนาคม 2564 ตามแบบประเมิน ซึ่งเป็น
แบบประเมินแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ Likert’s scale แบ่งเป็น 5 ระดับ  
ได้แก่  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อยและน้อยที่สุด  ซึ่งมีค่าคะแนนและความหมายดังนี้ 
    5    หมายถึง   มีระดับการด าเนินการมากที่สุด 
    4    หมายถึง   มีระดับการด าเนินการมาก 
    3    หมายถึง   มีระดับการด าเนินการปานกลาง 
    2    หมายถึง   มีระดับการด าเนินการน้อย 
    1    หมายถึง   มีระดับการด าเนินการน้อยที่สุด 
 

แปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี ้

    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการด าเนินการอยู่ในระดบั มากที่สุด 
                        ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการด าเนินการอยู่ในระดับ มาก 
                        ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการด าเนินการอยู่ในระดับ ปานกลาง 
                        ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงมีการด าเนินการอยู่ในระดับ น้อย 
                        ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงมีการด าเนินการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

 4. สรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาแก่คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาเขตพื้นทีก่ารศึกษาทราบ 

 5. ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาแกผู่้เกี่ยวข้องทราบ 
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บทท่ี 4 
 

ผลการด าเนินการ 
 

 จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 มีผลการด าเนินงานดงันี ้

1.ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
 

สพป.อุดรธานี เขต 2 

ค่าเฉลี่ยภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร 

งานวิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิาร 
งานทั่วไป 

4.60 4.63 4.75 4.63 4.65 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มค่ีาเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65)  
เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( = 4.75) รองลงมา 
คือ งานบรหิารงบประมาณ ( = 4.63) งานบริหารงานทั่วไป ( = 4.63) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด  
คือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพประกอบ 2 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2  

4.60
4.63

4.75

4.63
4.65

สรุปภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
สพป.อุดรธานี เขต 2

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป เฉลี่ย
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2.ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ าแนกตามรายโรง 
  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ าแนกตามรายโรง 
             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิาร 
งานทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
2 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
3 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสบิ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4 โรงเรียนบ้านโคกศรสี าราญวังหน้าผา 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
6 โรงเรียนบ้านสี่แจ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
7 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
8 โรงเรียนอนบุาลโนนสะอาด 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
10 โรงเรียนบ้านค าน้อย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
11 โรงเรียนบ้านค าโคกสงู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
12 โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
13 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
14 โรงเรียนค ากงุประชานุกูล 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
16 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
17 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
18 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 5.00 4.90 5.00 5.00 4.98 
19 โรงเรียนบ้านค ายาง 5.00 4.90 5.00 5.00 4.98 
20 โรงเรียนบ้านนาแบก 5.00 5.00 5.00 4.89 4.97 
21 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 5.00 5.00 5.00 4.89 4.97 
22 โรงเรียนบ้านดงกลาง 5.00 5.00 5.00 4.89 4.97 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

23 โรงเรียนอนบุาลหนองแสง 5.00 5.00 5.00 4.89 4.97 
24 โรงเรียนบ้านโนนจ าปา 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
25 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธ์ิกกเค็ง 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
26 โรงเรียนบ้านปะโค 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
27 โรงเรียนบ้านกอก 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
28 โรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
29 โรงเรียนบ้านค าจวง 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
30 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 4.93 4.90 5.00 5.00 4.96 
31 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปรง่ 4.93 5.00 5.00 4.89 4.96 
32 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 4.93 5.00 5.00 4.89 4.96 
33 โรงเรียนค าเมยวิทยาคม 5.00 4.80 5.00 5.00 4.95 
34 โรงเรียนค าไฮพิทยาคม 4.80 5.00 5.00 5.00 4.95 
35 โรงเรียนทบักงุประชานุกูล 4.80 5.00 5.00 5.00 4.95 
36 โรงเรียนบ้านหนองลมุพุกหญ้าม้า 5.00 4.90 5.00 4.89 4.95 
37 โรงเรียนบ้านวาป ี 5.00 5.00 5.00 4.78 4.95 
38 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
39 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
40 โรงเรียนเลงิถ่อนโนนสมบรูณ์ 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
41 โรงเรียนบ้านนาม่วง 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
42 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
43 โรงเรียนอนบุาลศรีธาตุ 4.67 5.00 5.00 5.00 4.92 
44 โรงเรียนบ้านเกิง้น้อย 4.93 4.90 4.83 5.00 4.92 
45 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4.87 4.90 5.00 4.89 4.92 
46 โรงเรียนบ้านนกขะบา 4.87 5.00 5.00 4.78 4.91 
47 โรงเรียนบ้านโปร่ง 4.87 4.80 5.00 4.98 4.91 
48 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 4.73 5.00 5.00 4.89 4.91 
49 โรงเรียนบ้านเมอืงพรึก 4.73 5.00 5.00 4.89 4.91 
50 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 4.93 5.00 5.00 4.67 4.90 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

51 โรงเรียนบ้านพันดอน 5.00 4.60 5.00 5.00 4.90 
52 โรงเรียนบ้านค าบอน 5.00 4.60 5.00 5.00 4.90 
53 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 4.80 4.80 5.00 5.00 4.90 
54 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4.93 5.00 5.00 4.67 4.90 
55 โรงเรียนบ้านค าม่วง 4.80 4.90 5.00 4.89 4.90 
56 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 4.80 4.90 5.00 4.89 4.90 
57 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 4.80 5.00 5.00 4.78 4.90 
58 โรงเรียนบ้านโคกผกัหวานโนนรังษี 4.67 4.90 5.00 5.00 4.89 
59 โรงเรียนบ้านเมอืงปงั 5.00 4.90 5.00 4.67 4.89 
60 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4.67 5.00 5.00 4.89 4.89 
61 โรงเรียนบ้านน้ าเที่ยงลานเตหนองเม็ก 4.87 4.80 5.00 4.89 4.89 
62 โรงเรียนบ้านนายูง 4.87 4.90 5.00 4.78 4.89 
63 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 4.93 4.60 5.00 5.00 4.88 
64 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 4.93 4.60 5.00 5.00 4.88 
65 โรงเรียนบ้านโนนสงู 4.60 4.90 5.00 5.00 4.88 
66 โรงเรียนบ้านทมนางาม 5.00 4.50 5.00 5.00 4.88 
67 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 4.80 4.80 5.00 4.89 4.87 
68 โรงเรียนบ้านผือ 5.00 4.60 5.00 4.89 4.87 
69 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 5.00 4.60 5.00 4.89 4.87 
70 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 5.00 4.70 5.00 4.78 4.87 
71 โรงเรียนบ้านนาแก 4.80 4.90 5.00 4.78 4.87 
72 โรงเรียนบ้านห้วยเก้ิง (วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง) 4.80 5.00 5.00 4.67 4.87 
73 โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา 4.87 4.60 5.00 5.00 4.87 
74 โรงเรียนบ้านกุดยาง 4.87 4.80 5.00 4.78 4.86 
75 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 4.87 4.80 5.00 4.78 4.86 
76 โรงเรียนบ้านหนองหว้าอ.หนองแสง 4.70 4.91 4.91 4.90 4.86 
77 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 4.73 4.70 5.00 5.00 4.86 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งาน

บรหิาร
วิชาการ 

งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งาน
บรหิาร 

งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

78 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 4.93 4.50 5.00 5.00 4.86 
79 โรงเรียนบ้านค าเจริญ 4.93 4.60 5.00 4.89 4.86 
80 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 4.80 4.90 4.83 4.89 4.86 
81 โรงเรียนบ้านดงน้อย 4.80 4.60 5.00 5.00 4.85 
82 โรงเรียนบ้านกงพาน 5.00 4.40 5.00 5.00 4.85 
83 โรงเรียนบ้านเซียบ 4.60 4.90 5.00 4.89 4.85 
84 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรสีวัสดิ ์ 4.87 4.90 4.83 4.78 4.85 
85 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ าเกลี้ยง 4.80 4.90 5.00 4.67 4.84 
86 โรงเรียนบ้านโพนทอง 5.00 4.70 5.00 4.67 4.84 
87 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ า 4.47 5.00 5.00 4.89 4.84 
88 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 4.87 4.80 5.00 4.67 4.84 
89 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 5.00 5.00 4.67 4.67 4.84 
90 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 4.60 4.90 4.83 5.00 4.83 
91 โรงเรียนบ้านค าไผ ่ 4.33 5.00 5.00 5.00 4.83 
92 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 4.53 4.90 5.00 4.89 4.83 
93 โรงเรียนหนองท่มค าเจรญิ 4.80 4.60 5.00 4.89 4.82 
94 โรงเรียนบ้านเดียม 5.00 4.50 5.00 4.78 4.82 
95 โรงเรียนบ้านนาเพญ็ 4.67 4.60 5.00 5.00 4.82 
96 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 4.87 4.60 5.00 4.78 4.81 
97 โรงเรียนอนบุาลประจักษ์ศิลปาคม 4.87 4.60 5.00 4.78 4.81 
98 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทร์ค าล่องฯ 4.73 4.60 5.00 4.89 4.81 
99 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร ์ 4.73 4.60 5.00 4.89 4.81 
100 โรงเรียนบ้านสมดี 4.80 4.50 5.00 4.89 4.80 
101 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 4.80 4.50 5.00 4.89 4.80 
102 โรงเรียนบ้านดูนเลา 4.87 4.60 5.00 4.67 4.79 
103 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4.67 4.80 5.00 4.67 4.79 
104 โรงเรียนบ้านค าดอกไม ้ 4.73 4.80 4.83 4.78 4.79 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งาน

บรหิาร
วิชาการ 

งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งาน
บรหิาร 

งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

105 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 4.73 4.60 5.00 4.78 4.78 
106 โรงเรียนบ้านอนุบาลกุมภวาป ี 4.60 4.56 5.00 4.89 4.76 
107 โรงเรียนบ้านสามขา 4.67 4.70 5.00 4.67 4.76 
108 โรงเรียนบ้านป่าไร ่ 4.73 4.80 4.83 4.67 4.76 
109 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 4.93 4.50 5.00 4.56 4.75 
110 โรงเรียนบ้านทับไฮ 5.00 5.00 4.17 4.78 4.74 
111 โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมอืงวิทยา) 4.73 4.40 5.00 4.78 4.73 
112 โรงเรียนบ้านท่าเปลอืยฯ 4.73 4.40 5.00 4.78 4.73 
113 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามนอ้ย 4.60 4.70 4.83 4.78 4.73 
114 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 4.80 4.50 4.83 4.78 4.73 
115 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 4.93 5.00 4.83 4.11 4.72 
116 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ 3.87 5.00 5.00 5.00 4.72 
117 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3.93 5.00 5.00 4.89 4.71 
118 โรงเรียนบ้านห้วยผึง้ 4.67 4.80 4.67 4.67 4.70 
119 โรงเรียนอนบุาลวังสามหมอ 4.73 4.70 4.50 4.78 4.68 
120 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 4.73 4.40 5.00 4.56 4.67 
121 โรงเรียนบ้านตูม 4.60 4.30 5.00 4.78 4.67 
122 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 4.80 4.30 5.00 4.56 4.67 
123 โรงเรียนบ้านวังทอง 4.67 4.20 5.00 4.78 4.66 
124 โรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณวิทยา 4.27 4.80 4.83 4.67 4.64 
125 โรงเรียนบ้านท่าแร ่ 4.67 4.50 4.67 4.67 4.63 
126 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 5.00 4.70 4.67 4.11 4.62 
127 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4.60 4.20 5.00 4.67 4.62 
128 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ ่ 4.53 4.50 4.83 4.56 4.61 
129 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย 4.47 5.00 4.50 4.44 4.60 
130 โรงเรียนบ้านดงเรือง 4.67 4.80 4.83 4.11 4.60 
131 โรงเรียนบ้านผาทอง 4.47 4.60 4.67 4.67 4.60 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งาน
บรหิาร 

งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

132 โรงเรียนบ้านห้วยกองส ี 4.54 4.30 5.00 4.56 4.60 
133 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบรูณ์ 4.47 4.60 5.00 4.33 4.60 
134 โรงเรียนบ้านหนองโก 4.73 4.10 5.00 4.56 4.60 
135 โรงเรียนบ้านบะยาว 4.67 4.60 4.33 4.78 4.60 
136 โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ 4.67 4.40 4.50 4.78 4.59 
137 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 3.93 4.60 5.00 4.78 4.58 
138 โรงเรียนบ้านหนองกุง 4.33 4.70 4.83 4.44 4.58 
139 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 4.53 4.90 4.00 4.78 4.55 
140 โรงเรียนบ้านดงง่ามนางาม 3.93 5.00 4.70 4.56 4.55 
141 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4.47 4.30 4.83 4.56 4.54 
142 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 4.47 4.20 5.00 4.44 4.53 
143 โรงเรียนบ้านนาฝาย 4.60 5.00 4.17 4.33 4.53 
144 โรงเรียนบ้านบ้านท่าลาด 3.80 4.50 5.00 4.78 4.52 
145 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 4.53 4.20 5.00 4.33 4.52 
146 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 4.07 4.60 4.67 4.67 4.50 
147 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า 4.47 4.70 4.50 4.33 4.50 
148 โรงเรียนผาสกุประชานุกูล 4.40 4.20 4.83 4.56 4.50 
149 โรงเรียนบ้านบ้านท่าลาดสาขาแหลมทอง 3.80 4.40 5.00 4.78 4.50 
150 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 4.20 4.50 4.83 4.44 4.49 
151 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4.60 4.70 4.67 4.00 4.49 
152 โรงเรียนบ้านปอ 4.33 4.20 5.00 4.40 4.48 
153 โรงเรียนบ้านโพธ์ิสง่าฯ  4.40 4.20 5.00 4.33 4.48 
154 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4.00 4.60 4.83 4.44 4.47 
155 โรงเรียนบ้านโคกศร ี 4.27 4.60 4.67 4.33 4.47 
156 โรงเรียนบ้านโพธ์ิชัยดอกค า 4.20 4.50 4.93 4.22 4.46 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งาน
บรหิาร 

งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

157 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4.40 5.00 4.00 4.33 4.43 
158 โรงเรียนบ้านโสกรงัโนนสว่าง 4.00 4.70 4.67 4.33 4.43 
159 โรงเรียนบ้านโคกศรหี้วยยาง 4.40 4.90 4.17 4.22 4.42 
160 โรงเรียนชุมชนจ าป ี 4.33 4.40 4.50 4.44 4.42 
161 โรงเรียนบ้านโนนสมิมา 4.40 4.20 4.67 4.22 4.37 
162 โรงเรียนบ้านสวนมอนค า 4.33 4.50 4.17 4.44 4.36 
163 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 4.27 4.60 4.33 4.22 4.36 
164 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 4.33 4.30 4.33 4.44 4.35 
165 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนข้ีเหลก็ 3.93 4.30 4.67 4.44 4.34 
166 โรงเรียนบ้านค าบอนประชาสรรค์ 3.80 4.30 4.33 4.89 4.33 
167 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 4.07 4.00 5.00 4.22 4.32 
168 โรงเรียนบ้านท่ายม 4.47 4.60 4.17 4.00 4.31 
169 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 4.33 4.30 4.17 4.33 4.28 
170 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 3.60 4.50 5.00 4.00 4.28 
171 โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 4.33 4.20 4.33 4.22 4.27 
172 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 4.13 4.30 4.17 4.44 4.26 
173 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 4.20 4.40 4.17 4.22 4.25 
174 โรงเรียนบ้านโคกศรีวังแสง 4.53 4.00 4.33 4.00 4.22 
175 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 3.87 4.20 4.67 4.11 4.21 
176 โรงเรียนบ้านกุดจกิ 4.60 4.00 4.33 3.89 4.21 
177 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 4.20 4.30 4.00 4.11 4.15 
178 โรงเรียนบ้านม่วงดง 3.67 4.20 4.17 4.56 4.15 
179 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 4.07 4.30 4.17 4.00 4.14 
180 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 4.13 4.00 4.00 4.00 4.03 
181 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
182 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
183 โรงเรียนบ้านโนนสา 4.33 4.00 4.00 3.67 4.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

184 โรงเรียนบ้านโพธ์ิศรสี าราญ 4.00 4.30 3.83 3.78 3.98 
185 โรงเรียนบ้านท่าสงั 3.87 4.10 4.00 3.89 3.97 
186 โรงเรียนบ้านโนนอ านวย 4.13 3.50 4.00 4.11 3.94 
187 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 4.27 4.20 3.00 4.00 3.87 
188 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 4.00 3.00 3.50 3.00 3.38 
189 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
190 โรงเรียนบ้านโนนจ าปาประชาสรรค์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
191 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
192 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2.80 3.10 3.00 2.56 2.87 
193 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 2.73 2.00 2.67 2.00 2.35 

เฉลี่ยรวม 4.60 4.63 4.75 4.63 4.65 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2มค่ีาเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65)  
เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( = 4.75) รองลงมา 
คือ งานบรหิารงานงบประมาณ ( = 4.63) งานบริหารงานทั่วไป ( = 4.63) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด  
คือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.60) 
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3.ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่าย   
              โรงเรียนเมอืงกมุภวาปี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านดงเมืองฯ 4.73 4.40 5.00 4.78 4.73 
2 โรงเรียนบ้านท่าเปลอืยฯ 4.73 4.40 5.00 4.78 4.73 
3 โรงเรียนบ้านปอ 4.33 4.20 5.00 4.40 4.48 
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4.60 4.20 5.00 4.67 4.62 
5 โรงเรียนบ้านโพธ์ิสง่าฯ 4.40 4.20 5.00 4.33 4.48 
6 โรงเรียนบ้านตูม 4.60 4.30 5.00 4.78 4.67 
7 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 4.53 4.20 5.00 4.33 4.52 
8 โรงเรียนบ้านโนนสมิมา 4.40 4.20 4.67 4.22 4.37 
9 โรงเรียนบ้านห้วยกองส ี 4.54 4.30 5.00 4.56 4.60 
10 โรงเรียนบ้านโนนจ าปา 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 

เฉลี่ยรวม 4.57 4.34 4.97 4.59 4.62 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวาปี มีค่าเฉลี่ยรวมทกุด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.62) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.97) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานทั่วไป ( = 4.59) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบรหิารงานงบประมาณ ( = 4.34) 
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                    ภาพประกอบ 3 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา  
                กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุมภวาปี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
             จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 4.73 5.00 5.00 4.89 4.91 
2 โรงเรียนบ้านเมอืงพรึก 4.73 5.00 5.00 4.89 4.91 
3 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธ์ิกกเค็ง 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
4 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย 4.47 5.00 4.50 4.44 4.60 
6 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 4.80 4.80 5.00 4.89 4.87 

เฉลี่ยรวม 4.40 4.77 4.97 4.92 4.85 
 

4.73 4.73

4.48

4.62

4.48

4.67

4.52

4.37

4.6

4.97

4.62

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวาปี

โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเก้ืออุปถัมป์)
โรงเรียนบ้านปอ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า (มังกรสามเสนอนุสรณ)์ โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสิมมา
โรงเรียนบ้านห้วยกองสี โรงเรียนบ้านโนนจ าปา
เฉลี่ยรวม
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.85) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.97) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานทั่วไป ( = 4.92) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.40) 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 
                   กลุ่มเครอืข่ายโรงเรียนแชแล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.91 4.91
4.97

5.00

4.60

4.87 4.88

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล

โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง

โรงเรียนบ้านเมืองพรึก

โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธ์ิกกเค็ง

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย

โรงเรียนบ้านดอนเงิน

เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
             จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลีส่ีออ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 4.93 4.60 5.00 5.00 4.88 
2 โรงเรียนบ้านท่าแร ่ 4.67 4.50 4.67 4.67 4.63 
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทร์ค าล่องฯ 4.73 4.60 5.00 4.89 4.81 
4 โรงเรียนบ้านนาเพญ็ 4.67 4.60 5.00 5.00 4.82 
5 โรงเรียนบ้านกุดยาง 4.87 4.80 5.00 4.78 4.86 
6 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร ์ 4.73 4.60 5.00 4.89 4.81 
7 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 4.93 4.60 5.00 5.00 4.88 
8 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 

เฉลี่ยรวม 4.52 4.80 4.66 4.96 4.83 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลีส่ีออ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.83) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานทั่วไป ( = 4.96) รองลงมาคือ งานบริหาร 
งานงบประมาณ ( = 4.80) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.52) 
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ภาพประกอบ 5 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 
            กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลีส่ีออ  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.88

4.63

4.81 4.82
4.86

4.81
4.88

4.94

4.83

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ

โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา โรงเรียนบ้านท่าแร่
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทร์ค าล่องประชานุกูล โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ
โรงเรียนบ้านกุดยาง โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองแดง
เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
             จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงค าส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
2 โรงเรียนบ้านสวนมอนค า 4.33 4.50 4.17 4.44 4.36 
3 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 4.60 4.90 4.83 5.00 4.83 
4 โรงเรียนบ้านค าไผ ่ 4.33 5.00 5.00 5.00 4.83 
5 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 3.60 4.50 5.00 4.00 4.28 
6 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 4.93 5.00 5.00 4.67 4.90 
7 โรงเรียนบ้านนาแบก 5.00 5.00 5.00 4.89 4.97 
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า 4.47 4.70 4.50 4.33 4.50 

เฉลี่ยรวม 4.53 4.83 4.81 4.67 4.67 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงค า มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.67) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานงบประมาณ ( = 4.83) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานบุคคล ( = 4.81) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.53) 
 
 



42 
 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 6 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 
            กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงค า ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00

4.36

4.83 4.83

4.28

4.90
4.97

4.50

4.67

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงค า

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา

โรงเรียนบ้านสวนมอนค า

โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย

โรงเรียนบ้านค าไผ่

โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม

โรงเรียนบ้านนาแบก

โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า

เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
             จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 2.73 2.00 2.67 2.00 2.35 
2 โรงเรียนบ้านกุดจกิ 4.60 4.00 4.33 3.89 4.21 
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2.80 3.10 3.00 2.56 2.87 
4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
5 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
6 โรงเรียนบ้านท่าสงั 3.87 4.10 4.00 3.89 3.97 
7 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 4.00 3.00 3.50 3.00 3.38 

เฉลี่ยรวม 3.57 3.31 3.50 3.19 3.39 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานวิชาการ ( =3.57) รองลงมาคือ งานบริหาร 
งานบุคคล ( =3.50) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบริหารงานบรหิารทั่วไป ( =3.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 
           กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

2.35

4.21

2.87 3.00

4.00 3.97

3.38 3.39

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า

โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง

โรงเรียนบ้านกุดจิก

โรงเรียนบ้านหนองหว้า

โรงเรียนบ้านหนองแวง

โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ

โรงเรียนบ้านท่าสัง

โรงเรียนบ้านโนนมะข่า

เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
             จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิง้ปะโค ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง ฯ 4.80 5.00 5.00 4.67 4.87 
2 โรงเรียนบ้านดงน้อย 4.80 4.60 5.00 5.00 4.85 
3 โรงเรียนบ้านปะโค 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
4 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 4.73 4.60 5.00 4.78 4.78 
5 โรงเรียนบ้านโคกผกัหวานโนนรังษี 4.67 4.90 5.00 5.00 4.89 
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 4.20 4.50 4.83 4.44 4.49 
7 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ ่ 4.53 4.50 4.83 4.56 4.61 
8 โรงเรียนบ้านเกิง้น้อย 4.93 4.90 4.83 5.00 4.92 

เฉลี่ยรวม 4.69 4.75 4.94 4.81 4.80 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโคมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.80) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.94) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานทั่วไป ( = 4.81) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.69) 
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     ภาพประกอบ 8 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
           กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
             จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสบิ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
2 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4.60 4.70 4.67 4.00 4.49 
3 โรงเรียนบ้านโคกศรสี าราญวังหน้าผา 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 โรงเรียนบ้านสี่แจ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
6 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนข้ีเหลก็ 3.93 4.30 4.67 4.44 4.34 
8 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 4.80 5.00 5.00 4.78 4.90 
9 โรงเรียนบ้านดงเรือง 4.67 4.80 4.83 4.11 4.60 

เฉลี่ยรวม 4.78 4.87 4.91 4.70 4.81 
 

4.87 4.85

4.97

4.78

4.89

4.49

4.61

4.92

4.80

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค

โรงเรียนบ้านห้วยเก้ิง (วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง)

โรงเรียนบ้านดงน้อย

โรงเรียนบ้านปะโค

โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน

โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี

โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่

โรงเรียนบ้านเก้ิงน้อย

เฉลี่ยรวม
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 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจงานทัง้ 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุกมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.81) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.91) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานงบประมาณ ( = 4.87) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานทั่วไป ( = 4.70) 
 
 

 
 

 ภาพประกอบ 9 สรุปภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
       กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสกุ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00

4.49

5.00 5.00 5.00 5.00

4.34

4.90

4.60

4.81

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา

โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง โรงเรียนบ้านสี่แจ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ โรงเรียนบ้านดงเรือง

เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนเชียงแหว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 4.73 4.70 5.00 5.00 4.86 
2 โรงเรียนบ้านเซียบ 4.60 4.90 5.00 4.89 4.85 
3 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 5.00 5.00 5.00 4.89 4.97 
4 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 5.00 4.70 5.00 4.78 4.87 
5 โรงเรียนบ้านนกขะบา 4.87 5.00 5.00 4.78 4.91 
6 โรงเรียนบ้านเดียม 5.00 4.50 5.00 4.78 4.82 

เฉลี่ยรวม 4.87 4.80 5.00 4.85 4.88 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหวมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.88) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( =5.00) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานวิชาการ ( = 4.87) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบรหิารงานงบประมาณ ( =4.80) 
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ภาพประกอบ 10 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
           กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนพันดอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านอนุบาลกุมภวาป ี 4.60 4.56 5.00 4.89 4.76 
2 โรงเรียนบ้านกงพาน 5.00 4.40 5.00 5.00 4.85 
3 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 4.73 4.40 5.00 4.56 4.67 
4 โรงเรียนบ้านวาป ี 5.00 5.00 5.00 4.78 4.95 
5 โรงเรียนบ้านผือ 5.00 4.60 5.00 4.89 4.87 
6 โรงเรียนบ้านหนองศรเีจริญ-หนองผึง้ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
7 โรงเรียนบ้านค าเจริญ 4.93 4.60 5.00 4.89 4.86 
8 โรงเรียนบ้านพันดอน 5.00 4.60 5.00 5.00 4.90 

เฉลี่ยรวม 4.78 4.52 4.88 4.75 4.73 
 
 

4.86 4.85

4.97

4.87
4.91

4.82

4.88

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว

โรงเรียนบ้านเชียงแหว โรงเรียนบ้านเซียบ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โรงเรียนบ้านนกขะบา โรงเรียนบ้านเดียม

เฉลี่ยรวม
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 จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอนมีค่าเฉลี่ยรวมทกุด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.73) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.88) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานวิชาการ ( = 4.78) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบรหิารงานงบประมาณ ( = 4.52) 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 11 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
            กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.76 4.85 4.67 4.95 4.87

4.00

4.86 4.90 4.73

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน

โรงเรียนบ้านอนุบาลกุมภวาปี โรงเรียนบ้านกงพาน โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม

โรงเรียนบ้านวาปี โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง

โรงเรียนบ้านค าเจริญ โรงเรียนบ้านพันดอน เฉลี่ยรวม



50 
 

 

ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนจ าปีศรีธาตุ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนอนบุาลศรีธาตุ 4.67 5.00 5.00 5.00 4.92 
2 โรงเรียนบ้านโคกศร ี 4.27 4.60 4.67 4.33 4.47 
3 โรงเรียนบ้านกอก 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
4 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 4.87 4.80 5.00 4.78 4.86 
5 โรงเรียนชุมชนจ าป ี 4.33 4.40 4.50 4.44 4.42 
6 โรงเรียนบ้านโนนสงู 4.60 4.90 5.00 5.00 4.88 
7 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 4.53 4.90 5.00 4.89 4.83 
8 โรงเรียนบ้านดูนเลา 4.87 4.60 5.00 4.67 4.79 
9 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4.87 4.90 5.00 4.89 4.92 

เฉลี่ยรวม 4.65 4.79 4.91 4.78 4.78 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจ าปีศรีธาตุมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.78) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.91) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานงบประมาณ ( = 4.79) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.65) 
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ภาพประกอบ 12 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
           กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจ าปีศรีธาตุส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.92

4.47

4.97
4.86

4.42

4.88 4.83 4.79
4.92

4.78

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจ าปีศรีธาตุ

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โรงเรียนบ้านโคกศรี โรงเรียนบ้านกอก โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา

โรงเรียนชุมชนจ าปี โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านโคกน้อย โรงเรียนบ้านดูนเลา

โรงเรียนบ้านโนนม่วง เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
              จ าแนกตามรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาค า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านโนนอ านวย 4.13 3.50 4.00 4.11 3.94 
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 4.80 4.30 5.00 4.56 4.67 
3 โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา 4.87 4.60 5.00 5.00 4.87 
4 โรงเรียนค าเมยวิทยาคม 5.00 4.80 5.00 5.00 4.95 
5 โรงเรียนค ากงุประชานุกูล 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
6 โรงเรียนบ้านค าบอน 5.00 4.60 5.00 5.00 4.90 
7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4.67 4.80 5.00 4.67 4.79 
8 โรงเรียนหนองท่มค าเจรญิ 4.80 4.60 5.00 4.89 4.82 

เฉลี่ยรวม 4.78 4.53 4.88 4.78 4.74 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาค ามีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.74) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.88) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานวิชาการ ( = 4.78) งานบริหารงานทั่วไป ( = 4.78) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบริหาร 
งานงบประมาณ ( = 4.53) 
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ภาพประกอบ 13 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
           กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาค า ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า  
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านห้วยผึง้ 4.67 4.80 4.67 4.67 4.70 
2 โรงเรียนบ้านสมดี 4.80 4.50 5.00 4.89 4.80 
3 โรงเรียนบ้านโปร่ง 4.87 4.80 5.00 4.98 4.91 
4 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 4.80 4.50 5.00 4.89 4.80 
5 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 4.93 4.90 5.00 5.00 4.96 
6 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบรูณ์ 4.47 4.60 5.00 4.33 4.60 
7 โรงเรียนบ้านสามขา 4.67 4.70 5.00 4.67 4.76 

เฉลี่ยรวม 4.74 4.69 4.95 4.78 4.79 
 
 

3.94
4.67 4.87 4.95 4.98 4.90 4.79 4.82 4.74

1

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาค า

โรงเรียนบ้านโนนอ านวย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา

โรงเรียนค าเมยวิทยาคม โรงเรียนค ากุงประชานุกูล โรงเรียนบ้านค าบอน

โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนหนองท่มค าเจริญ เฉลี่ยรวม
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 จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปรง่ตาดทองก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยรวมทกุด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.79)  
เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( = 4.95) รองลงมา 
คือ งานบรหิารงานทั่วไป ( = 4.78) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบริหารงานงบประมาณ  
( = 4.69) 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 14 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปรง่ตาดทองก้าวหน้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.70

4.80

4.91

4.80

4.96

4.60

4.76 4.79

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านสมดี โรงเรียนบ้านโปร่ง 

โรงเรียนบ้านป่าหวาย โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์

โรงเรียนบ้านสามขา เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนนายงูนกเขียน  
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านนายูง 4.87 4.90 5.00 4.78 4.89 
2 โรงเรียนบ้านค าดอกไม ้ 4.73 4.80 4.83 4.78 4.79 
3 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 4.87 4.60 5.00 4.78 4.81 
4 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4.00 4.60 4.83 4.44 4.47 
5 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 4.93 4.50 5.00 4.56 4.75 
6 โรงเรียนบ้านค าม่วง 4.80 4.90 5.00 4.89 4.90 
7 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 4.47 4.20 5.00 4.44 4.53 
8 โรงเรียนบ้านป่าไร ่ 4.73 4.80 4.83 4.67 4.76 

เฉลี่ยรวม 4.68 4.66 4.94 4.67 4.74 
 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.74) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.94) รองลงมาคือ งานบรหิารงานวิชาการ  
( = 4.68) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบริหารงานงบประมาณ ( = 4.66) 
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ภาพประกอบ 15 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

        กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธ์ิ 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านโสกรงัโนนสว่าง 4.00 4.70 4.67 4.33 4.43 
2 โรงเรียนบ้านโพธ์ิชัยดอกค า 4.20 4.50 4.93 4.22 4.46 
3 โรงเรียนบ้านโพธ์ิศรสี าราญ 4.00 4.30 3.83 3.78 3.98 
4 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรสีวัสดิ ์ 4.87 4.90 4.83 4.78 4.85 
5 โรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณวิทยา 4.27 4.80 4.83 4.67 4.64 
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 4.33 4.70 4.83 4.44 4.58 
7 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 4.93 5.00 4.83 4.11 4.72 
8 โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ 4.67 4.40 4.50 4.78 4.59 
9 โรงเรียนบ้านโนนจ าปาประชาสรรค์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
10 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

เฉลี่ยรวม 4.13 4.33 4.33 4.11 4.22 
 

4.89
4.79 4.81

4.47

4.75

4.90

4.53

4.76 4.74

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน

โรงเรียนบ้านนายูง โรงเรียนบ้านค าดอกไม้ โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน โรงเรียนบ้านโคกก่อง โรงเรียนบ้านค าม่วง

โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว โรงเรียนบ้านป่าไร่ เฉลี่ยรวม
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 จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธ์ิ มีค่าเฉลี่ยรวมทกุด้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.22)  
เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ( = 4.33)   
งานบรหิารงานบุคคล ( = 4.33) รองลงมาคือ งานบริหารงานวิชาการ ( = 4.13) และด้านที่มีการด าเนินงาน 
น้อยที่สุด คือ งานบริหารงานทั่วไป ( = 4.11) 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธ์ิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.43 4.46
3.98

4.85 4.64 4.58 4.72 4.59

3.00 3.00

4.22

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธิ์

โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกค า โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีส าราญ

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณวิทยา โรงเรียนบ้านหนองกุง

โรงเรียนบ้านนาเหล่า โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ โรงเรียนบ้านโนนจ าปาประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง  
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนอนบุาลโนนสะอาด 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
2 โรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 
3 โรงเรียนบ้านม่วงดง 3.67 4.20 4.17 4.56 4.15 
4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
5 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 4.80 4.80 5.00 5.00 4.90 
6 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4.47 4.30 4.83 4.56 4.54 
7 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ าเกลี้ยง 4.80 4.90 5.00 4.67 4.84 
8 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 3.87 4.20 4.67 4.11 4.21 
9 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 4.53 4.90 4.00 4.78 4.55 

เฉลี่ยรวม 4.55 4.70 4.74 4.74 4.68 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมทกุด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.68)  
เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( = 4.74)   
งานบรหิารงานทั่วไป ( = 4.74) รองลงมาคือ งานบรหิารงานงบประมาณ ( = 4.70) และด้านที่มีการด าเนินงาน
น้อยที่สุด คือ งานบริหารงานวิชาการ ( = 4.55) 
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ภาพประกอบ 17 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
    กลุ่มเครอืข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 4.97

4.15

4.98 4.90
4.54

4.84
4.21

4.55 4.68

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด โรงเรียนบ้านม่วงดง

โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โรงเรียนบ้านโคกสง่า

โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ าเกลี้ยง โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว

เฉลี่ยรวม



60 
 

 

ตารางท่ี 18 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม  
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
2 โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 4.33 4.20 4.33 4.22 4.27 
3 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 5.00 4.90 5.00 5.00 4.98 
4 โรงเรียนบ้านหนองโก 4.73 4.10 5.00 4.56 4.60 
5 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
6 โรงเรียนบ้านบะยาว 4.67 4.60 4.33 4.78 4.60 
7 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
8 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 4.13 4.00 4.00 4.00 4.03 
9 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 4.93 4.50 5.00 5.00 4.86 
10 โรงเรียนบ้านทมนางาม 5.00 4.50 5.00 5.00 4.88 
11 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 4.07 4.60 4.67 4.67 4.50 

เฉลี่ยรวม 4.70 4.58 4.76 4.74 4.69 
 
 จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.69)  
เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( = 4.76) รองลงมา 
คือ งานบรหิารงานงานทั่วไป ( = 4.74) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานงบประมาณ 
( = 4.58) 
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ภาพประกอบ 18 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
     กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00
4.27

4.98 4.60 4.98 4.60 4.94
4.03

4.86 4.88 4.50 4.69

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โรงเรียนบ้านโนนส าราญ โรงเรียนบ้านกุดขนวน

โรงเรียนบ้านหนองโก โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง โรงเรียนบ้านบะยาว

โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า โรงเรียนบ้านหาดสถาพร โรงเรียนบ้านค้อน้อย

โรงเรียนบ้านทมนางาม โรงเรียนบ้านโคกล่าม เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 19 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 1  
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนอนบุาลวังสามหมอ 4.73 4.70 4.50 4.78 4.68 
2 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 4.07 4.30 4.17 4.00 4.14 
3 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 4.33 4.30 4.33 4.44 4.35 
4 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 4.20 4.40 4.17 4.22 4.25 
5 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 4.33 4.30 4.17 4.33 4.28 
6 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 4.13 4.30 4.17 4.44 4.26 

เฉลี่ยรวม 4.30 4.38 4.25 4.37 4.33 
 

 จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 1 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.33) เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีการด าเนินงานสูงสุด คือ ด้านการบรหิารงานงบประมาณ ( = 4.38) รองลงมาคือ งานบรหิารงานงานทั่วไป 
( = 4.37) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบริหารงานบุคคล ( = 4.25) 
 

 
  ภาพประกอบ 19 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

         กลุ่มเครอืข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

4.68

4.14

4.35
4.25 4.28 4.26

4.33

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 1

โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 

โรงเรียนบ้านไทยสมพร   โรงเรียนบ้านโนนสวาง     โรงเรียนหาญใจพิทยาคม

เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 20 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปรง่ 4.93 5.00 5.00 4.89 4.96 
2 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 5.00 4.60 5.00 4.89 4.87 
3 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 4.87 4.80 5.00 4.67 4.84 
4 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามนอ้ย 4.60 4.70 4.83 4.78 4.73 
5 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 4.80 4.50 4.83 4.78 4.73 
6 โรงเรียนบ้านนาแก 4.80 4.90 5.00 4.78 4.87 

เฉลี่ยรวม 4.83 4.75 4.94 4.80 4.83 
 

 จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.83)  
เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( = 4.94)  
รองลงมาคือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.83) และด้านที่มกีารด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงาน
งบประมาณ ( = 4.75) 
 

ภาพประกอบ 20 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
       กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

4.96

4.87 4.84

4.73 4.73

4.87
4.83

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2

โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร

โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย โรงเรียนบ้านโคกเล้า โรงเรียนบ้านนาแก

เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 21 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

1 โรงเรียนบ้านค ายาง 5.00 4.90 5.00 5.00 4.98 
2 โรงเรียนบ้านดงกลาง 5.00 5.00 5.00 4.89 4.97 
3 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 4.80 4.90 5.00 4.89 4.90 
4 โรงเรียนบ้านผาทอง 4.47 4.60 4.67 4.67 4.60 
5 โรงเรียนบ้านวังทอง 4.67 4.20 5.00 4.78 4.66 
6 โรงเรียนบ้านค าน้อย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
7 โรงเรียนค าไฮพิทยาคม 4.80 5.00 5.00 5.00 4.95 
8 โรงเรียนผาสกุประชานุกูล 4.40 4.20 4.83 4.56 4.50 
9 โรงเรียนบ้านค าจวง 4.87 5.00 5.00 5.00 4.97 

เฉลี่ยรวม 4.78 4.76 4.94 4.87 4.84 
 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.84) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.94) รองลงมาคือ งานบรหิารงานทั่วไป  
( = 4.87) และด้านทีม่ีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบริหารงานงบประมาณ ( = 4.76) 
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ภาพประกอบ 21 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
        กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.98 4.97
4.90

4.60
4.66

5.00
4.95

4.50

4.97

4.84

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3

โรงเรียนบ้านค ายาง โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร

โรงเรียนบ้านผาทอง โรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนบ้านค าน้อย

โรงเรียนค าไฮพิทยาคม โรงเรียนผาสุกประชานุกูล โรงเรียนบ้านค าจวง

เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 22 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 
1 โรงเรียนบ้านค าโคกสงู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
2 โรงเรียนบ้านดงง่ามนางาม 3.93 5.00 4.70 4.56 4.55 
3 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 3.93 4.60 5.00 4.78 4.58 
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 4.93 5.00 5.00 4.89 4.96 
5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3.93 5.00 5.00 4.89 4.71 
6 โรงเรียนเลงิถ่อนโนนสมบรูณ์ 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
7 โรงเรียนบ้านบ้านท่าลาดสาขาแหลมทอง 3.80 4.40 5.00 4.78 4.50 
8 โรงเรียนบ้านบ้านท่าลาด 3.80 4.50 5.00 4.78 4.52 

เฉลี่ยรวม 4.27 4.81 4.96 4.82 4.72 
 
 จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.72) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.96) รองลงมาคือ งานบรหิารงานบรหิาร
ทั่วไป ( = 4.82) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานวิชาการ ( = 4.27) 
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ภาพประกอบ 22 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
        กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00

4.55 4.58

4.96

4.71

4.94

4.50 4.52

4.72

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4

โรงเรียนบ้านค าโคกสูง โรงเรียนบ้านดงง่ามนางาม
โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านบ้านท่าลาด  สาขาแหลมทอง โรงเรียนบ้านบ้านท่าลาด  
เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 23 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนหนองแสง 1 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 
1 โรงเรียนทบักงุประชานุกูล 4.80 5.00 5.00 5.00 4.95 
2 โรงเรียนอนบุาลหนองแสง 5.00 5.00 5.00 4.89 4.97 
3 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ า 4.47 5.00 5.00 4.89 4.84 
4 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 4.80 4.90 4.83 4.89 4.86 
5 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4.93 5.00 5.00 4.67 4.90 
7 โรงเรียนบ้านค าบอนประชาสรรค์ 3.80 4.30 4.33 4.89 4.33 
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4.93 5.00 5.00 5.00 4.98 
9 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4.67 5.00 5.00 4.89 4.89 

เฉลี่ยรวม 4.70 4.91 4.91 4.90 4.86 
 
 จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 1 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด ( = 4.86) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานงบประมาณ ( = 4.91) งานบริหารงานบุคคล  
( = 4.91) รองลงมาคือ งานบริหารงานทั่วไป ( = 4.90) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบริหาร 
งานวิชาการ ( = 4.70) 
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ภาพประกอบ 23 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
         กลุ่มเครอืข่ายโรงเรียนหนองแสง 1 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ตารางท่ี 24 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนหนองแสง 2 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 
1 โรงเรียนบ้านนาฝาย 4.60 5.00 4.17 4.33 4.53 
2 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 4.27 4.60 4.33 4.22 4.36 
3 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 5.00 5.00 4.67 4.67 4.84 
4 โรงเรียนบ้านท่ายม 4.47 4.60 4.17 4.00 4.31 
5 โรงเรียนบ้านทับไฮ 5.00 5.00 4.17 4.78 4.74 
6 โรงเรียนบ้านโคกศรหี้วยยาง 4.40 4.90 4.17 4.22 4.42 
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4.40 5.00 4.00 4.33 4.43 

เฉลี่ยรวม 4.59 4.87 4.24 4.36 4.52 
 

4.95 4.97
4.84 4.86

4.98 4.90

4.33

4.98 4.89 4.86

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 1

โรงเรียนทับกุงประชานุกูล โรงเรียนอนุบาลหนองแสง โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ า

โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองแสง

โรงเรียนบ้านค าบอนประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

เฉลี่ยรวม
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 จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 2 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด ( = 4.52) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานงบประมาณ ( = 4.87) รองลงมาคือ งานบรหิารงาน
วิชาการ ( = 4.59) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานบุคคล ( = 4.24) 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 24 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
         กลุ่มเครอืข่ายโรงเรียนหนองแสง 2 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.53

4.36

4.84

4.31

4.74

4.42 4.43
4.52

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 2

โรงเรียนบ้านนาฝาย โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

โรงเรียนบ้านท่ายม โรงเรียนบ้านทับไฮ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง

โรงเรียนบ้านหนองบัว เฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 25 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนนาม่วง 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 
1 โรงเรียนบ้านหนองลมุพุกหญ้าม้า 5.00 4.90 5.00 4.89 4.95 
2 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 4.27 4.20 3.00 4.00 3.87 
3 โรงเรียนบ้านโนนสา 4.33 4.00 4.00 3.67 4.00 
4 โรงเรียนบ้านนาม่วง 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
5 โรงเรียนอนบุาลประจักษ์ศิลปาคม 4.87 4.60 5.00 4.78 4.81 
6 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 4.87 5.00 5.00 4.89 4.94 
7 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 4.07 4.00 5.00 4.22 4.32 
8 โรงเรียนบ้านโคกศรีวังแสง 4.53 4.00 4.33 4.00 4.22 

เฉลี่ยรวม 4.60 4.46 4.54 4.42 4.51 
 
 จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.51) เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า  
ด้านที่มีการด าเนินงานสูงสุด คือ ด้านการบรหิารงานวิชาการ ( = 4.60) รองลงมาคือ งานบริหารงานบุคคล 
( = 4.54) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยที่สุด คือ งานบริหารงานทั่วไป ( = 4.42) 
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ภาพประกอบ 25 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
             กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ตารางท่ี 26 ค่าเฉลี่ยผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
               จ าแนกตามรายกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

 
ท่ี 

 
โรงเรียน 

ภารกิจงาน 4 ด้าน  
เฉลี่ย งานบรหิาร

วิชาการ 
งานบรหิาร 
งบประมาณ 

งานบรหิาร 
งานบุคคล 

งาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 
1 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ 3.87 5.00 5.00 5.00 4.72 
2 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 4.20 4.30 4.00 4.11 4.15 
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 5.00 4.70 4.67 4.11 4.62 
6 โรงเรียนบ้านโพนทอง 5.00 4.70 5.00 4.67 4.84 
7 โรงเรียนบ้านเมอืงปงั 5.00 4.90 5.00 4.67 4.89 
8 โรงเรียนบ้านน้ าเที่ยงลานเตหนองเม็ก 4.87 4.80 5.00 4.89 4.89 

เฉลี่ยรวม 4.74 4.80 4.83 4.68 4.76 
 

4.95

3.87 4.00

4.94 4.81 4.94
4.32 4.22 4.51

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โรงเรียนบ้านโนนแสวง      โรงเรียนบ้านโนนสา

โรงเรียนบ้านนาม่วง โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม โรงเรียนบ้านเชียงกรม            

โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง โรงเรียนบ้านโคกศรีวังแสง เฉลี่ยรวม
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 จากตารางที่ 26 พบว่า ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุม่จาน มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.76) เมื่อจ าแนกรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.83) รองลงมาคือ งานบรหิาร 
งานงบประมาณ ( = 4.80) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานทั่วไป ( = 4.68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26 สรปุภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
       กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.72
4.15

5.00 5.00
4.62 4.84 4.89 4.89 4.76

ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน

โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน    โรงเรียนบ้านโพนทอง  
โรงเรียนบ้านเมืองปัง     โรงเรียนบ้านน้ าเที่ยงลานเตหนองเม็ก
เฉลี่ยรวม
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4. ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เรียงล าดับตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรยีน 
   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ตารางท่ี 27 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เรียงล าดับตามกลุม่เครือข่ายโรงเรียน 
               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
    ท่ี                     กลุ่มเครือข่าย       ค่าเฉลี่ย         ล าดับ 
     1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล 4.88            1 
     2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว 4.88            1 
     3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 1 4.86            3 
     4 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 3 4.84            4 
     5 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลีส่ีออ 4.83            5 
     6 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 4.83            5 
     7 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอผาสุก 4.81            7 
     8 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค 4.80            8 
     9 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปรง่ตาดทองก้าวหน้า 4.79            9 
   10 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจ าปีศรีธาตุ 4.78            10 
   11 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุม่จาน 4.76            11 
   12 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาค า 4.74            12 
   13 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน 4.74            12 
   14 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน 4.73            14 
   15 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 4 4.72            15 
   16 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงค า 4.71            16 
   17 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม 4.69            17 
   18 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง 4.68            18 
   19 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวาปี 4.62            19 
   20 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 2 4.52            20 
   21 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง 4.51            21 
   22 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 1 4.33            22 
   23 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธ์ิ 4.22            23 
   24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า 3.39            24 
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 จากตารางที่ 27 พบว่า กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยการด าเนินงานตามภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
ที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ กลุม่เครือข่ายโรงเรียนแชแล และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว ( = 4.88)  
รองลงมา คือ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 1( = 4.86)  และมีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
หนองหว้า ( =3.39) 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากโรงเรียนและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

1. โรงเรียนควรได้รบัการสนับสนุนงานทั้ง 4 ด้านและปจัจัย/สิ่งสนับสนุนในการพัฒนา 
2.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาควรมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

ตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อีกทั้งสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทางการศึกษา 
และชุมชน 
 3. โรงเรียนควรจัดท ามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. โรงเรียนควรสง่เสรมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน 
 5. โรงเรียนควรจัดท าทะเบียนคุมงานวิจัยในช้ันเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อจะได้ทราบถึงพฒันาการของครู 
ในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนทีเ่ป็นรูปธรรม 

6. โรงเรียนควรจัดท าทะเบียนแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก เพื่อใหผู้้เรียนใช้เป็นแหลง่ศึกษา เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล 
 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพือ่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครอบคลุมภารกิจงาน ทั้ง 4 ด้าน  
ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบรหิารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงานบรหิารงานทั่วไป 
 
สรุปผล 
 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( = 4.65) เมื่อจ าแนกรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานสงูสุด คือ ด้านการบรหิารงานบุคคล ( = 4.75) รองลงมาคือ งานบรหิารงบประมาณ  
( = 4.63) งานบริหารงานทั่วไป ( = 4.63) และด้านที่มีการด าเนินงานน้อยทีสุ่ด คือ งานบรหิารงานวิชาการ  
( = 4.60) 
 ส่วนผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ าแนกตามกลุ่มเครอืข่ายโรงเรียนทีม่ีค่าเฉลี่ยการด าเนินงานตามภารกิจงาน
ทั้ง 4 ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากทีสุ่ด คือ กลุ่มเครือข่ายโรงเรยีนแชแล และกลุม่เครอืข่ายโรงเรียนเชียงแหว  
( = 4.88) รองลงมา คือ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง 1 ( = 4.86)  และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลุม่เครือข่าย
โรงเรียนหนองหว้า ( =3.39) 
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แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

โรงเรียน.....................................................กลุม่เครือข่าย................................................ 
อ าเภอ...................................................จังหวัด........................................ 

ค าช้ีแจง 
1. แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาน้ีจัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลมุภารกจิหลัก 4 งาน ได้แก่ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล และด้านการบรหิารทั่วไป จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบค าถาม 
ตามความเป็นจริงที่ปรากฏในสถานศึกษาของท่าน ให้ครบทกุประเด็นและทุกด้าน  

2. ผู้ตอบแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฉบับนี้ ได้แก่ คณะกรรมการที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แต่งตั้งข้ึน  

3. แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ดังนี ้
   5 คะแนน หมายถึง     มพีฤติกรรมตรงตามข้อค าถามมากที่สุด 
   4 คะแนน หมายถึง  มพีฤติกรรมตรงตามข้อค าถามมาก 
   3 คะแนน หมายถึง  มพีฤติกรรมตรงตามข้อค าถามปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง  มพีฤติกรรมตรงตามข้อค าถามน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง  มพีฤติกรรมตรงตามข้อค าถามน้อยทีสุ่ด 
                  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Form) 
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ตอนท่ี 1 ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาแต่ละข้อค าถามว่าพฤติกรรมของท่านได้มีการด าเนินการตามข้อนั้นในระดับใด 

  (มากที่สุดถึงน้อยที่สุด) แล้วท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด 
  5 ระดับมากที่สุด   4 ระดับมาก   3 ระดับปานกลาง   2 ระดับน้อย   1 ระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อท่ี 
 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม เอกสาร/หลักฐาน 

5 4 3 2 1 
1.ด้านวิชาการ  

1 สถานศึกษามีการสง่เสริมสนับสนุนวางแผนให้มีการน า 
กลยุทธ์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
และเขตพื้นที่มาก าหนดในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

     บันทึกการประชุม/ภาพถา่ย 
การประชุมวางแผนงาน 
ของสถานศึกษา 

2 สถานศึกษามีการสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ 
ความเขา้ใจให้แก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
เก่ียวกับ 9 จดุเน้นนโยบายของเขตพื้นที่ 

     บันทึกการประชุม/ภาพถา่ย 
การประชุม 9 จุดเน้นนโยบาย 
/แบบบันทึกความรู้ 

3 สถานศึกษามีการพฒันาปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน 

     หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
กรณีมีขยายโอกาสทางการศึกษา 

4 สถานศึกษามีการพฒันาการจัดการเรียนรู้ของครู 
อย่างต่อเน่ือง 

     บันทึกการประชุม/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

5 สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

     แผนการจัดการเรียนรู้/ 
ผลงานนักเรียน 

6 สถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครู 
เก่ียวกับการวดัและประเมินผล 

     บันทึกการประชุม/ระเบียบการวดั
ประเมินผลสถานศึกษา 

7 ส่งเสริมใหค้รูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา 

     รายงานการวิจัยของครู 
(ระดับ5 วิจัยแบบโครงงานวิทยาศาสตร์) 

8 สถานศึกษามีการพฒันาส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 
ในสถานศึกษา 

     แหลง่เรียนรู้/ทะเบยีนแหล่งเรียนรู้ 

9 สถานศึกษามีการนิเทศภายในและการแนะแนวท่ีเป็นระบบ      บันทึกการนิเทศ/ค าสั่งนิเทศภายใน, 
ตารางสอน,แผนการจัดการเรียนรู้ 

10 สถานศึกษามีการพฒันาระบบการประกันคุณภาพใน 
และมาตรฐานการศึกษา 

     SAR ของสถานศึกษา,เอกสารอ่ืน
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพใน 

11 สถานศึกษาสง่เสริมและประสานความร่วมมือกับชุมชน 
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ให้มีความเข้มแขง็ด้านวิชาการ 

     บันทึกการประชุม/ภาพถา่ย 
การประชุมกับชุมชน องค์กรอ่ืน 
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ข้อท่ี 
 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม เอกสาร/หลักฐาน 

5 4 3 2 1 
12 สถานศึกษาสง่เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

     บันทึกการให้บริการทางวชิาการ/
ภาพถ่าย 

13 สถานศึกษาจัดท าระเบยีบ และแนวปฏิบัตเิก่ียวกับงาน 
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     หลักสูตร/ระเบยีบวดัและประเมินผล/
คู่มือการด าเนินงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

14 สถานศึกษาคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา      แบบจดัซ้ือจัดจ้างหนังสือแบบเรียน 
15 สถานศึกษาสง่เสริมใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษา 

มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ทะเบียนสื่อเทคโนโลย/ี 

สื่อการเรียนรู้/เกียรติบตัรอบรมสื่อ 
2.ด้านงบประมาณ  
16 จัดท าแผนปฏิบตัิการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจดัสรร

งบประมาณ 
     แผนปฏิบตัิการประจ าป/ีโครงการ/

กิจกรรม 
17 สถานศึกษามีการขออนุมัติการใช้จา่ยงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร 
     บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
18 สถานศึกษามีการขอโอนและการขอเปลีย่นแปลง

งบประมาณ 
     บันทึกการประชุม/บันทึกข้อความ 

ขอโอนและการขอเปลีย่นแปลง
งบประมาณ 

19 สถานศึกษามีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ      รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
20 สถานศึกษามีการตรวจสอบตดิตามและรายงาน 

การใช้งบประมาณ การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
     บันทึกการตรวจสอบตดิตาม 

และรายงานการใช้งบประมาณ 
21 สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     แผนปฏิบตัิการประจ าปี/ภาพถ่าย 

การระดมทรัพยากรฯ 
22 สถานศึกษามีการพฒันาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

เพื่อการจัดท าและจัดหาพัสด ุ
     ข้อมูลสารสนเทศการจัดท าและจดัหา

พัสด ุ
23 สถานศึกษามีการจัดท าบญัชีการเงินอย่างเป็นระบบ ชดัเจน      บัญชีการเงิน บัญชีรายรับ-รายจา่ย 
24 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน      รายงานทางการเงิน 
25 สถานศึกษามีการควบคุมดูแล บ ารงุรักษาและจ าหน่ายพัสดุ      บัญชีเบิก-จ่าย จ าหน่ายพัสด ุ
3.ด้านบุคคล  
26 สถานศึกษามีการวางแผนและความต้องการอัตราก าลงัครู      บันทึกการประชุมวางแผนอัตราก าลงั

ครู/หนังสือแจ้งความต้องการวิชาเอก 
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ข้อท่ี 
 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม เอกสาร/หลักฐาน 

5 4 3 2 1 
27 สถานศึกษาสง่เสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลบคุคลในสถานศึกษา 
เช่น การลา การลงโทษทางวินัย เป็นต้น 

     บัญชีการลา/ทะเบยีนประวัติบคุคล 

27 สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลบคุคลในสถานศึกษา 
เช่น การลา การลงโทษทางวินัย เป็นต้น 

      

29 สถานศึกษามีการสง่เสริมและยกย่องเชดิชูเกียรต ิ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     เกียรติบตัรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

30 สถานศึกษามีการสง่เสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

     เกียรติบตัรการอบรม/ประชุม 
เชิงปฏิบตัิการของครู 

31 สถานศึกษามีการสง่เสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

     เกียรติบตัร/ภาพถ่ายการสง่เสริม
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

4.ด้านบรหิารทั่วไป  
32 สถานศึกษามีการพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 
     ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน 
33 สถานศึกษามีการประสานงานและพฒันาเครือขา่ย

การศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศยั 

     หนังสือราชการที่มีการประสานงาน
การจัดการศึกษาในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย 

34 สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
การจัดระบบ การบริหารและพฒันาองค์กร 

     บันทึกการประชุมของสถานศึกษา/
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

35 สถานศึกษามีการพฒันามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
อย่างต่อเน่ือง 

     บันทึกการประชุมของสถานศึกษา 
เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

36 สถานศึกษามีการด าเนินงานธุรการอยา่งเป็นระบบ       ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ/
ทะเบียนค าสั่ง 

37 สถานศึกษามีการจัดท าส ามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน      ส ามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน 
38 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ ์กิจการนักเรียน 

และการทัศนศึกษา 
     วารสารประชาสัมพันธ์/ขา่ว 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
39 สถานศึกษามีการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน      แผนงาน/ระบบการควบคุมภายใน 

40 สถานศึกษามีการดแูลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และความปลอดภยัของผู้เรียน 

     มาตรการความปลอดภัยของ
สถานศึกษา/บญัชีอาคารสถานที ่
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                    ขอขอบคุณท่ีท่านเสียสละเวลาอันมีค่าตอบแบบติดตามฯ 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
ที่ ๔๙๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำป ีพ.ศ.๒๕๖๓  

....................................................... 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำของ

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกอบกับประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่อง วิธีกำรสรรหำ และกำรเลือก
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  ดังนี ้
    ๑ .นำยบูรพำ  พรหมสิงห ์ ผอ. สพป.อุดรธำนี เขต ๒  ประธำนคณะกรรมกำร 
    ๒. นำงพัชรินทร์  ไกรยะสทิธ์ิ   ผอ. ร.ร.โคกกลำงหนองแวงใหญ ่ กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ข้ันพื้นฐำนของรัฐ 
    ๓. นำงทวีพร  วรรณรส ผอ. ร.ร.วรรณรสนุสรณ์  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ข้ันพื้นฐำนของเอกชน  
   ๔. นำยสำยัณห์  นำมแสง     ผอ. ร.ร.บ้ำนนำดีสร้ำงบง        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 
   ๕. นำยทรงศักดิ์  ศรีวงษำ ผอ. ร.ร.ชุมชนวัดป่ำทรงธรรม   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   ๖. นำยชูศักรวิชญ์  แสนปัญญำ ผอ. ร.ร.บ้ำนกุดขนวน  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัย 

และประเมินผล 
   ๗. นำยพัฒนำ  ศรีโบรำณ ผอ. ร.ร.อนบุำลประจักษ์ศิลปำคม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบรหิำรกำรศึกษำ 
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