๑

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขตงาน

แนวทางปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดหวัง

ชื่องาน ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่อเป็น
กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่าง
เป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือ
รูปแบบการเรียนการสอน หรือระบบ
บริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา โดยการนา
สิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ใน
การเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู –
อาจารย์ หรือเพื่อเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบ
หนึ่งให้กับครู ได้นาแนวความคิดไป
ปรับปรุงใช้ หรือผลิตสื่อการสอนใหม่ๆ
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

๑.๑ ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒ ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบ
ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของ
สถานศึกษา
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
๑.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ
๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างคุ้มค่า

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขตงาน

แนวทางปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดหวัง

๒. งานศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของสถานศึกษา
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่งได้ศึกษา
และนาผลการวิเคราะห์วิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสภาพของ
ท้องถิ่น

ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒.วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาสื่อ
๓. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ชองครูผู้สอน
ไม่ผ่าน

แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ผ่านเกณฑ์
หรือไม่

ผ่าน

ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ดาเนินการวิเคราะห์๔./วิจัย

ส่งเสริมครูวเิ คราะห์/วิจัย

ผ่านเกณฑ์
ผ่าน

หรือไม่

ไม่ผ่าน

สรุปและประมวลผล
การจัดการความรู้
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ไม่บรรลุผล
ประเมินผล ระบบการบริการ การส่งเสริม
การผลิต การใช้ สือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางกรศึกษา เพือ่ การเรียนรู้

บรรลุผล

สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

แก้ไข ปรับปรุง

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่อเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือรูปแบบการเรียการสอน
หรือระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา โดยการนาสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู – อาจารย์
หรือเพื่อเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับครู ได้นาแนวความคิดไปปรับปรุงใช้ หรือผลิตสื่อการสอนใหม่ๆ
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

เครื่องมือที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการดาเนินงานของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ
สาหรับการตอบคาถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้
1. เครื่องมือการศึกษาความต้องสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้
3. แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา
4. แบบบันทึกผลการบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา
5. แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการใช้/การบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
6. แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
7. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
8. แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
9. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอน/แนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชรเขต๒ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นาไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถครูในการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรม

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา ๖๓ – ๖๙
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕)
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ ๒๕๕๔-๒๕๖๓ พ.ศ.ของประเทศไทย
๔. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

