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คำนำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน ของนางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายเป็นไปตามข้ันตอน ถูกต้อง สอดคล้องตามกฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเอกสารเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย  ๓   ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ ๑  ขอบข่ายภารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 ส่วนที่ ๒   ขอบข่ายภารงานของกลุ่มงาน        
 ส่วนที่ ๓  กระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
ต่อไป 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
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แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

6. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 

 1. งานธุรการ 
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

     2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      3.4 งานทดสอบทางการศึกษา 
  4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      4.1 งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 



 
 

      5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครอืข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และชุมชน 
               5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของสถานศึกษา 
     5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    6.4  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา             
  7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

➢ งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษและผูม้ี
ความสามารถพิเศษ 

➢ งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ 

 
➢ งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานส่งเสรมิพัฒนาเครื่องมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
➢ งานทดสอบทางการศึกษา 

 
➢ งานส่งเสรมิพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
 

➢ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
➢ งานส่งเสรมิ สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 
➢ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
➢ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
➢ งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
➢ งานศึกษาคน้คว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
➢ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
➢ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
➢ งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 
แผนภูมิ แสดงกรอบงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรยีนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

งานธุรการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจดัการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



 
 

 
 

ข้าพเจ้านางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ที่ 380/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้
 
กรอบภารงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 มีขั้นตอนและแนวการปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือนำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน   อย่างคุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

งานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 



 
 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทางการศึกษา 
 ๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 
 ๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน รหัสเอกสาร : …… 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ   2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจยั การพัฒนา สื่อ ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
ลำดับที ่ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ดำเนินการศึกษาสภาพการใช้ สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู ้

มีนาคม มีฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ 

2. 
 
 

2.วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

เมษายน มีการวิเคราะหแ์ละตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ 

3. 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
3.2 ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาให้มปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ัด 

เมษายน มีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และมีการต่อยอดเป็นต้นแบบ  

กลุ่มนิเทศฯ 

 
4 
 

4.1 นิเทศติดตามการพัฒนาต่อยอดเปน็สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาต้นแบบ  
4.2 ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธภิาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชีว้ัด  

พฤษภาคม มีการนิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและพฒันาต่อยอดให้มี
ประสิทธิภาพ  

กลุ่มนิเทศฯ 

5. 
 

5. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ นำเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มิถุนายน มีกระบวนการจัดการความรู้ เพือ่การเผยแพร่ นำเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 6.1 ประเมินระบบการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การใช้ สือ่ นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
6.2 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

กรกฎาคม 
ถึงสิงหาคม 

มีการประเมินผลการพัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

7 7. สรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของงานศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เมษายน มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในการศึกษา ค้นควา้
วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545        

 

ศึกษาสภาพการใช้ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ  

ตรวจสอบ  วิเคราะห ์ วิจัย การใช้สื่อ ฯ 
ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

ประเมิน
ระบบการ
พัฒนา 

พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ 

ปรับปรุง 

นิเทศติดตาม 

การจัดการความรู ้

สรุปรายงานผล / 
เผยแพร่ 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 



แนวคิดงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คาร์เพนเตอร์ และเตล (C.R. Carpenter and Edgar Dale) ได้ประมวลหลักการและทฤษฎี 
เทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ หลักการจูงใจ สื่อเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาจะมีพลังจูงใจที่สำคัญในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถผลักดัน ส่งเสริมและ 
เพ่ิมพูนกระบวนการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพลังความสนใจ ความต้องการ ความปรารถนา และความคาดหวัง 
ของผู้เรียนที่จะศึกษา การพัฒนามโนทัศน์ (Concept) ส่วนบุคคล วัสดุสื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
จะช่วยส่งเสริมความคิด ความเข้าใจแก่ผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้นการเลือก การผลิตและการใช้วัสดุการเรียนการ
สอน ควรจะต้องสัมพันธ์กับความสามารถของผู้สอนและผู้เรียน กระบวนการเลือกและการสอนด้วยสื่อ 
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติเกี ่ยวกับสื ่อในกระบวนการเรียนการสอน การจั ดระเบียบ
ประสบการณเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้เรียนจะเรียนได้ดีจากสื่อ เทคโนโลยีทีม่ีการจัดระเบียบ เป็นระบบ 
การมีส่วนรวมและการปฏิบัติ ผู้เรียนต้องการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติด้วยตนเองมากท่ีสุด การฝึกซ้ำและ 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าบ่อย ๆ การนำเสนอสื่อในการเรียนการสอน การเสนอข้อความรู้ต่างๆ  จะต้องมีความ
สอดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน ความชัดเจน ความสอดคล้อง  เป็นผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน    
 

ขอบข่ายภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๑. นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่
และรับผิดชอบ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังนี้ 

    ๑) ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สำหรับการจัดการเรียนรู้ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้ 

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔) จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ 

ตามความต้องการของสถานศึกษา 
๕)  ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอน 

และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ 

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๗) ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๘) สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๙) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๑๐) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้    
๑๑) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ   



 
 

๑๒) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรณีท่ี  นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ   
 
ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

๑. รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนรู้กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศสตร์ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและได้ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมกระบวนการคิด 

กระบวนการปฏิบัติงานแสะการเรียนรู้แบบโครงงานในสถานศึกษา 
๕. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำ/ จัดหาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ 
๖. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัย วิเคราะห์ แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๗ .ส่งสริมทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน   
๘ .พัฒนาเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่ม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

งานส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ลักษณะงาน 

เป็นงานส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
เทศโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสเลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ 
และผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูบรรลุเป้าหมายใต้อย่างมีคุณภาพ 
 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวซ้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับบปรับปรุง(ท.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) 
๓. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
 
 



 
 

แนวการปฏิบัติ 
1. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม แะทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัตการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคนโลยีทางการศึกษา 

สำหรับการจัดการเรียนรู้ 
๒.๑ พัฒนาสื่อ นวัดกรรมและเทศโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
๒.2 สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทศโนโลยีทางการศึกษาในการ 

จดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัต 
2.๓ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา      

การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.4 จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตาม 

ความต้องการของสถานศึกษา 
2.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทศโนโลยีทางการศึกษาใน 

การจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2.6 ประเมินการไช้ ระบบบริการสื่อ นวัดกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรู้ 
2.7 สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Flow Chart การปฏบิัตงิาน 

 
                     ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลขีทางการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรู้ 
 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถนการพัฒนาสื่อนวัดกรรมและเทคโนโสยีทางการศึกษา 
 

บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโสยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

นิเทศติดตามและประมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโสย์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

ประเมินผล ระบบการบรกิารการส่งเสริม 
การผลิต การใช้ สือ่นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู ้
 

สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

แก้ไข ปรับปรุง 

บรรลุผล 



 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ 

สำหรับการตอบคำถามตามตัวชี้วัต ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีตังนี้ 
1.  เครื่องมือการศึกษาความต้องสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา     

ในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโสยีทางการศึกษา      

ในการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรู้ของสถานศึกษา 
๔. แบบบันทึกผลการบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัตการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษา 
5. แบบบันทึกผลการนิเทศ ติตตามการใช้/การบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๖. แบบบันทึกการแก้ใข ปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๗. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๘. แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทศโนโลpu 

ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๙. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการใช้ สื่อ 

นวัตกรรม และเทศโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
คุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานนิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์เครอืข่ายชุมแพ 
ลักษณะงาน 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายชุมแพ   บริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัตและ 
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
๓. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัตการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
๔. การจัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานซอง 

สถานศึกษา 
แนวการปฏิบัติ 

1. จัดทำระบบข้อมูสสารสนทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัตการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๒. จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามกณฑ์และตัวชี้วัดการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. นิเทศ ติตตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย 

พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
๕.นำผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผสการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

มากำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

๖. สรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม 
๗. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาต่อ 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 
เครื่องมือที่ใช้ 

1. แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา 
๒. เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
๓. แบบติดตาม และสรุปผลการบริทารและการจัตการศึกษาชั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ลักษณะงาน 
ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ดำเนินการวิจัย การ 

บริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสระการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
กฏหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไซเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ของครูผู้สอน 
๓. นิเทศการดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสระการเรียนรู้     

โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด 
๔. สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๕. การดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน และผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๗. นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และกำหนดยุทธศาสตร์ใน 

พัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในเขตพ้ืนที ่



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

              ๒. นางธิติมน  คำมี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                    ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ ดังนี้ 

๑) ศึกษาสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒) วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

เรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
๓) พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งการให้มี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

   ๔) นิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  

   ๕) ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอน                  
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖) จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา        

๗) ประเมินระบบการพัฒนาส่งเสริมการใช้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและ 
พัฒนารูปแบบการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 

๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   ๙) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 

            ๑๐) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
            ๑๑) โครงการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หน้า ๑๘,๑๙,๒๐) 
            ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
        กรณีที่  นางธิติมน  คำมี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ  
 
 


