คู่มือ
การปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเฉลิมศรี ทองจีน
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้ มี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จ านวน ๑๘๓ เขต และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่ว น
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเป็น ๘ กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็น ๗ กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าจึงได้จัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ขึ้น
ส าหรั บ คู่ มือ ปฏิ บั ติ งานฉบั บ นี้ มี ร ายละเอี ย ดของกระบวนงานและคู่ มื อ ขั้น ตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านของข้ า พเจ้ า ประกอบด้ ว ย งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษและกระบวนการเรียนรู้ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/บาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว) งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ งานการจัดการศึกษาโรงเรียนลักษณะพิเศษ (โรงเรียนขนาดเล็ก)
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิช าชีพ(PLC)
งานนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอเวียงสระ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เฉลิมศรี ทองจีน
ผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ ๑ บทนา
 แนวคิดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 ขอบข่าย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑.๑ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

๑
๑
๒

ส่วนที่ ๑
บทนา
แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ มีแนวทางการนิ เทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน
ขอบข่าย/ภารกิจ
๑.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑.๑ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นทีอ่ าเภอเวียงสระ

ส่วนที่ ๒
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: กลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

๑.ชื่องาน (กระบวนงาน)
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานให้ กลุ่ มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิ ทธิภ าพ
สามารถด าเนิ น การเป็ น ไปตามเป้ า หมาย บรรลุ ผ ลตามภารกิ จขององค์ ก ร ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
๒.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๑.๑ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบัติ
๑.ศึ กษานโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ การ และส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ
๒.ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย
๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
๔. นิเทศ ติ ดตาม และประเมินผลการพัฒ นาหลั กสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถ
พิเ ศษ เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ส านั กงานการศึ ก ษาพิเ ศษประจ าจั ง หวัด และส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นต้น

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นั ก เรี ย นพิ ก ารทั้ ง ๙ ประเภท ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษได้ มี โ อกาสเข้ า รั บ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘
กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการ
ดังนี้
๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร
๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลูกเสือ/บาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว) พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ การจัดการศึกษาโรงเรียนลักษณะพิเศษ (โรงเรียนขนาดเล็ก)
๖. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)
๗. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค รู อ อกแบบการเรี ย นรู้ แ ละจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน
๙. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
และนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. ดาเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครูผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
๕. นาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: กลุม่ งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา

๒. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา

๑.ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริม และพัฒ นาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวม จั ด ท า ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาระบบการนิ เ ทศ และการจั ด
กระบวนการเรียนรู้
๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๓. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิ เทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ส่งเสริมการนิเทศภายนอก
รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
๕. จั ดท าสรุ ป รายงานผล และเผยแพร่ เทคนิ คการนิ เ ทศ และการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือ ข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่
การศึกษา

๒. จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ที่หลากหลาย
๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๒ จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
๔. จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จั ด ท าระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การนิ เ ทศและติ ด ตามการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
๓. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ

๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา และนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

