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1 
สว่นที ่1 

บทนำ 
 

ความเปน็มาและความสำคญั            
 การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และปรับปรุง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด  ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมกับสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น ประเทศไทยในศตวรรษที ่ ๒1 จึงมีการเปลี ่ยนแปลงทางด้านการศึกษาให้ทันต่อสังคมโลกที ่มีการ
เปล่ียนแปลงสู่โลกของ       ดิจิตัล จึงมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียม ทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพให้กับสังคม และประเทศชาติสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญในการที่จะ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองของประเทศ  และพลโลกท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ีคาดหวัง               
 ดังนั้น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล             
ได้นั้น  การศึกษาจึงมีความสำคัญที่สุด  และจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง          
ของโลกยุคปัจจุบัน ๓ ด้านด้วยกัน ดังนี้ ๑) ด้านการบริหารจัดการ  ๒)  ด้านการจัดการเรียนการสอน  และ           
๓) ด้านการนิเทศการศึกษา  โดยทั้ง ๓  ด้านนี้จำเป็นต้องมีการประสานความสัมพันธ์  และให้ความร่วมมือ            
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงจะส่งผลให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ  หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งย่อมส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาขาดคุณภาพไปด้วย               

กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และ  จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานเท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียน   ท้ังในระบบ  นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการศึกษา  โดยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ
และงานนิเทศการศึกษา  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการและ
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการนิเทศการศึกษา  หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือครูและ
ผู้เรียน  มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ  งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
จัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยพัฒนา  สร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อนำผลไปใช้ในการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา  มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับ  มีการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  มีเทคนิคการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนานวัตกรรม 
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การนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ  ส่งผลให้ครู  และบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา  สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติ  เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
มาตรฐานกำหนดตำแหนง่ 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปฏิบัติหน้าท่ี
เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ให้ได้มาตรฐาน 
 1. งานนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการเรยีนรู้       
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือ และส่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้
ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 3. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการ ปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป 
 4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศ ในการวางแผนการนิเทศ และ
การพัฒนางานทางวิชาการ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       ในส่วนของการนิเทศการศึกษา จะแบ่งการนิเทศการศึกษาออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ การ นิเทศภายนอก
และการนิเทศภายในของสถานศึกษา ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องมีความรู้ ความเข้าใจในด้ านการนิเทศ
การศึกษาท่ีตรงกัน  จึงจะสามารถขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การนิเทศการศึกษา 
จึงเป็นกระบวนการท่ีสำคัญในการแนะนำ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนเรียนและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 
คำนยิาม    
 การนิเทศการศึกษา (Supervision ) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยการให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
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กลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา 
 
แนวคดิ 
 กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียน
ท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. เพื ่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบขา่ยภารกจิ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู ้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 ๕. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
และชุมชน 
               ๕.๓  งานนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๖. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา         
  ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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➢ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั 
การศกึษาพเิศษและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

➢ งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วิจยั การพฒันาหลกัสูตรและ 

กระบวนการเรยีนรู ้
 

 

➢ งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานส่งเสรมิพฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลการศกึษา 
➢ งานตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการวดัและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานทดสอบทางการศกึษา 

 

➢ งานส่งเสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วิจยั พฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 
➢ งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู ้
➢ งานส่งเสรมิ สนับสนุนเครอืข่ายการนิเทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและชุมชน 
➢ งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารและ 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 

➢ งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
➢ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
➢ งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคณุภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศกึษา 
➢ งานศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 
 

➢ งานพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
➢ งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ 

การศกึษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานสง่เสริมและพฒันาระบบ
การวดัและประเมินผลการศึกษา 

การศึกษา 

  

 

กลุ่มงานสง่เสริมและพฒันา
หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานสง่เสริมและพฒันาสื่อนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ทางการศึกษา 

 

งานธุรการ 

 

กลุ่มงานสง่เสริมและพฒันาระบบการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบ

บริหารและการจดัการศึกษา 

         

 

กลุ่มงานสง่เสริมและพฒันามาตรฐาน
การศึกษาและการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 

 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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สว่นที ่2  
ภารกจิงานทีร่บัผดิชอบ                  

นางสาววราณดิา ผาสขุชวีนั ตำแหนง่ ศกึษานเิทศก ์วิทยฐานะ ศกึษานเิทศก์ชำนาญการ 
มหีนา้ที ่และความรับผดิชอบการปฏบิัตงิานของศกึษานเิทศก์  ดงันี ้

1. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 2. งานบริการส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

 3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา  

4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 5. การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล วิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ของสถานศึกษา อำเภอบางบ่อ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่   

  - โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 

  - โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 

  - โรงเรียนวัดโคธาราม 

  - โรงเรียนวัดสร่างโศก 

  - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

6. การนิเทศ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

  7. งานโครงการ ได้แก่ 

       - โครงการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

     - โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน BOOT Camp 

                 - โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   

                      - โครงการการวิจัยและพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

   8. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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สว่นที ่3 

ภารกจิงานตามกรอบงาน กลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา 

1. กลุม่งานส่งเสรมิพฒันาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 

1.1 งานสง่เสรมิ พฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. ศึกษา ความต้องการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒. ดำเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่ือต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสรมิพฒันาสือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา

งานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย 
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา
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ผลสำเรจ็ที่คาดหวงั  

สถานศึกษามีส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

1.๒ งานศกึษาคน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยั การพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลสำเรจ็ที่คาดหวงั 

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบตัิงาน กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารู ้   ของ นางสาววราณิดา ผาสขุชีวนั 

9 

Flow chart งานส่งเสรมิพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา

 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

ปรบัปรับ / พัฒ
นา / วิจัย 
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2.กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ(ภาษาองักฤษ)  

2.1 การนเิทศ ติดตาม ศกึษาคน้คว้า วเิคราะหว์จิยัและประเมนิผลการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๒. เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขอบเขตหน้าที่งาน  
 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ ได้มาตรฐาน
การศึกษา          

2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริม กระบวนการคิด  
กระบวนการปฏิบัติงาน  
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำ/ จัดหาส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อ พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ          

4. ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนและการวิจัย วิเคราะห์ แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        

5. ส่งเสริมทักษะความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน  
6. พัฒนาเครือข่ายครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนคุณภาพการ จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานนเิทศ 

 1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดทำระบบสารสนเทศ   
 2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการ เรียนรู้   
 3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้   
 4. กำหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้างเครื่องมือ นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ     
 5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการ พฒันาระบบการนิเทศ   

6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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คำจำกัดความ 
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอนหมายถึง การจัดกิจกรรมรูปแบบ 
แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงาน การสร้าง จัดหา
เครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา  
           การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนท่ีเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

ระบบการนิเทศหมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คำแนะนำ ช้ีแนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา สร้างเสริม
องค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศท้ังด้านการบริหารจัดการศึกษาการนิเทศการเรียนการสอน และการ พัฒนากิจกรม
โครงการต่าง ๆ 

การจัดการเรียนการสอนหมายถึง ขั้นตอนกระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน ได้ฝึก
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้ 
 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการพฒันา 
และการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู 
นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

๓. นิเทศการดำเนินการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

๔. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  

๕. การดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๖. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
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๗. นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และกำหนดยุทธศาสตร์ในพัฒนา
คุณภาพครูและผู้เรียนในเขตพื้นท่ี 

8. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ผลสำเรจ็ที่คาดหวงั 

ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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สว่นที ่4  

ขอบเขตการนเิทศ 

การนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบ กำกบั ดแูล วเิคราะหว์ิจยัและประเมนิผลการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาในสงักดั 

 

 

1. งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนเิทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู ้

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้

๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริม
ครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ  

๕. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีประสบผลสำเร็จ 

การนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
ก ากบั ดูแล วิเคราะหว์จิยัและ
ประเมินผลการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ชุมชน

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา
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ผลสำเรจ็ที่คาดหวงั 

 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

2. งานสง่เสรมิสนบัสนนุเครอืขา่ยการนเิทศของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสถานศกึษา หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและ
ชุมชน 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑.ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ สถานศึกษา 

๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆท่ี
หลากหลาย 

๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

๓.๒ จัดต้ังและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 

๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 

๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ ส่ือ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

ผลสำเรจ็ที่คาดหวงั 

๑.สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 

๒.หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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3. งานนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
สถานศกึษา 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของสถานศึกษา 

๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา 

๓. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษา  

๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 

ผลสำเรจ็ที่คาดหวงั  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา นำผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
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๔. งานศกึษาคน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยั การพฒันาระบบบรหิารและการจัดการศกึษา 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ผลสำเรจ็ที่คาดหวงั 

เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ การจัดการ
ศึกษา และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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สว่นที ่5 

งานโครงการ 

1. โครงการสง่เสรมิการวจิยั พฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

โครงการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร ได้ศึกษางานวิจัย  สังเคราะห์งานวิจัย นำผลการวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. ศึกษา ความต้องการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒. ดำเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่ือต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. โครงการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ 
ตลอดจนเพื ่อส่งเสริมให้ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงความรู ้และสร้างองค์ความรู ้อย่างเป็นระบบ           
เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการพฒันา 
และการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท่ีอยู่
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

๓. นิเทศการดำเนินการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

๔. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน การเรียนรู้ของครู 
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  

๕. การดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๖. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

๗. นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และกำหนดยุทธศาสตร์ในพัฒนา
คุณภาพครูและผู้เรียนในเขตพื้นท่ี 

8. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

3. โครงการนเิทศ ติดตาม การจัดการเรยีนการสอน BOOT Camp 

 จากการท่ีครูผู ้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ผ่านการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อยกระดับ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอน Communicative 
Approach อย่างเข้มข้นจากวิทยากรชาวต่างชาติผู้เชี ่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากลแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงได้มีการนิเทศ ติดตาม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความสำเร็จและแนวทางการปรับปรุง และพัฒนา ยกระดับภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

1. ศึกษาโครงการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

2. จัดทำคู่มือการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) 

3.ประชุมช้ีแจงเครื่องมือนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค (Boot Camp)ในคู่มือการนิเทศฯ แก่ศึกษานิเทศก์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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4. นิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 

5. จัดประชุมปฎิบัติการเพื่อดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใน
เขตพื้นท่ี 

6. สรุปผล / รายงานโครงการ 

4. โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล   

โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
นำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมี
ศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ หรือมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง มี
ความสามารถในการร่วมมือทำงานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีคุณภาพสูงเข้าโครงการด้วยการให้โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่า
ด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live 
Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award : TQA ) 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

1. ศึกษาค้นคว้า วิจัยรูปแบบการพัฒนาผู้บริหาร และครูสู่มาตรฐานสากล ศึกษานิเทศก์ควรมีการศึกษา
ค้นคว้า สืบค้น สังเคราะห์หารูปแบบการพัฒนาผู้บริหารและครู ท่ีเหมาะสมกับบริบทช่วยให้เห็นทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

2. นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล จัดทำคู่มือและเครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบผลการดำเนินการในมิติต่าง ๆ ท้ังเป็นรายโรงเรียนและภาพรวม สำหรับเทคนิคการ
นิเทศมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและครู 

3. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล แล้วนำข้อค้นพบท่ีได้มาอธิบายถึงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยผลจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบสรุปให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็งท่ีเป็น
ความจริง เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแนวคิดท่ีสามารถนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

 

 



คู่มือปฏิบตัิงาน กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารู ้   ของ นางสาววราณิดา ผาสขุชีวนั 

22 

5. โครงการการวจิยัและพฒันายกระดบัคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ 

โครงการการวิจัยและพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา วิจัย การพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขัน้ตอนและแนวการปฏบิัติ 

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

๒.๑ การวิจัยการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 


