
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก ์
 

งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ  ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวอรสา  หนูมงกุฎ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการ 
๒. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 



คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ 
งานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา สื่อ นวัตกรรมการและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอบเขตงาน แนวทางปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลที่คาดหวัง 

ชื่องาน  ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่อเป็น
กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่างเป็น
ระบบและน่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ 
อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือรูปแบบการเรียน
การสอน หรือระบบบริหารจัดการ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่าง
ชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดย
การน าสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ๆ 
ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู 
หรือเพ่ือเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับ
ครู ได้น าแนวความคิดไปปรับปรุงใช้ หรือ
ผลิตสื่อการสอนใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

๑. งานส่งเสริม 
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๑.๑ ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
๑.๒ ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อ
ต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความ
ต้องการของสถานศึกษา  
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ใหมค่วามรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี   
๑.๔ นิเทศตดิตาม และประเมินผลการพฒันาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา
ใหมป่ระสิทธิภาพ  
๑.๕ ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพฒันาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่า 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอบเขตงาน แนวทางปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลที่คาดหวัง 

 ๒. งานศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๒.๑ ศึกษา คน้คว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา  
๒.๒ วิจยัเพือ่พัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาให้สอดคล้องกับความตอ้งการของสถานศึกษา  
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษาด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วจิัย น าไปใช้ 
เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและ 
สถานศึกษาทุกแห่งได้ศึกษา 
และน าผลการวิเคราะห์วิจัย 
ไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ 
เหมาะสมกับสภาพของ 
ท้องถิน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLOW CHART การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

วิเคราะห์ ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของครูผู้สอน 

ผ่านเกณฑ์ 

ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

สรุปและประมวลผล 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ส่งเสริมครูวิเคราะห์/วิจัย ด าเนินการวิเคราะห์/วิจัย ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

การจัดการความรู้ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 



FLOW CHART การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู ้

ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาใช้และพฒันาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

ประเมินผล ระบบการบริการ การส่งเสริม 
การผลิต การใช้ สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ 

สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสมัพันธ์การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แก้ไข  ปรับปรุง 

ไม่บรรลุผล 

บรรลุผล 

ส่งเสริม และพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 



 
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
   กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่อเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือรูปแบบการเรียน  
การสอน หรือระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา  โดยการน าสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ๆ ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู หรือเพ่ือ
เป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับครู ได้น าแนวความคิดไปปรับปรุงใช้ หรอืผลิตสื่อการสอนใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
  
เครื่องมือทีใ่ช้  
  แบบฟอร์มทีใ่ช้เป็นแบบบันทึกข้อมลูที่เป็นผลจากการด าเนินงานของแตล่ะขัน้ตอนของการปฏิบติั  
ส าหรบัการตอบค าถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้   

๑. เครื่องมอืการศึกษาความต้องการ สภาพการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ในการจัดการเรยีนรู้ของสถานศึกษา   

๒. แบบบันทกึข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้   

๓. แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

๔. แบบบันทกึผลการบูรการสื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา  

๕. แบบบันทกึผลการนิเทศ ติดตามการใช้/การบรูการใช้สื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา   

๖. แบบบันทกึการแกไ้ข ปรับปรุงรูปแบบการบรูการใช้สื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา   

๗. แบบบันทกึการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศกึษา  

๘. แบบบันทกึผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรมกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

๙. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม
กรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

 
 



ขั้นตอน/แนวการปฏิบัติ 
         ๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน  
          ๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
         ๓. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติ  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
       ๔. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา  
       ๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
       ๖. ส่งเสริม  สนับสนุน  และเพ่ิมขีดความสามารถครใูนการวิจยัพฒันาที่เกีย่วกบัการผลิตนวัตกรรม 

 


