แนวทางการปฏิบตั ิงาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ของ สพฐ.

ของ
นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

คํานํา
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ กษา
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาการปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและเพื่อให้ศึกษานิเทศก์นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นสถานศึ ก ษาให้ ดํา เนิ นการ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จัย นํ า ไปใช้ แ ละเผยแพร่ สื่ อ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดทําเป็นแนวปฏิบัติ
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หวังว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ต่อไป

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สารบัญ
หน้า
แนวคิดงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา .....................................
วัตถุประสงค์ .............................................................................................................................
ขอบข่ายภารกิจที่ได้รับมอบหมาย .............................................................................................
งานส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ....................................................................................................
งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มอุดมธรรมคุณ ...........................
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ .....
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ......
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แนวคิดงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คาร์ เ พนเตอร์ และเดล (C.R. Carpenter and Edgar Dale) ได้ ป ระมวลหลั ก การและทฤษฏี
เทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ หลักการจูงใจ สื่อเทคโนโลยี ทาง
การศึกษาจะมีพลังจูงใจที่สําคัญในกิจกรรมการเรียนการ สอน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถผลักดัน ส่งเสริมและ
เพิ่มพูนกระบวนการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพลังความสนใจ ความต้องการ ความปรารถนา และความคาดหวัง
ของผู้เรียนที่จะศึกษา การพัฒนามโนทัศน์ (Concept) ส่วนบุคคล วัสดุการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริม
ความคิด ความเข้าใจแก่ผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้นการเลือก การผลิตและการใช้วัสดุ การเรียนการสอน ควร
จะต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ ความสามารถของผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น กระบวนการเลื อ กและการสอนด้ ว ยสื่ อ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อจะเป็นแบบลูกโซ่ในกระบวนการเรียนการสอน การจัด
ระเบียบประสบการณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้เรียนจะเรียนได้ดีจากสื่อ เทคโนโลยีที่จัดระเบียบเป็นระบบ
การมีส่วนรวมและการปฏิบัติ ผู้เรียนต้องการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุด การฝึกซ้ําและ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าบ่อย ๆ อัตราการเสนอสื่อในการเรียนการสอน อัตราหรือช่วงเวลาการเสนอข้อความรู้
ต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับความสามารถอัตราการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน ความชัดเจน
ความสอดคล้อง และความเป็นผลการถ่ายโยงที่ดีโดยที่การเรียนรู้แบบเก่าไม่อาจถ่ายทอดไปสู่การเรียนรู้ใหม่
ได้อย่างอัตโนมัติจึงควรจะต้องสอนแบบถ่ายโยงเพราะผู้เรียนต้องการแนะนําในการปฏิบัติและเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้นั้นที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในสถานการณ์จริง การให้รู้ผลการเรียนรู้จะดีขึ้นส่วนบูเกสสกี
(Bugelski) ได้สนับสนุนว่า การเรียนรู้จะเป็นผลจากการกระทําของผู้เรียน ไม่ใช้กระบวนการถ่ายทอดของ
ผู้สอน เพื่อผู้เรียนจะได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่ได้สะดวกซึ่งหมายถึงว่า เทคโนโลยีทางการศึกษาจะเป็นตัวการ
ประสานความรู้โดยตรงแก่ผู้เรียน
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษายังต้องอาศัยวิธีการที่ สําคั ญ
คือ วิธีการเชิ ง มนุ ษยวิ ท ยา (Humunistic Approach) ได้แก่ การที่ครู ให้ ค วามสนใจต่ อการพั ฒ นาในด้ า น
ความเจริญเติ บโตของผู้ เรี ยนแต่ละคน วิธีการสอนเชิงระบบ (Systematic Approach) ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอน โดยอาศั ย วิ ธีร ะบบ ทั้งเพราะการเรี ยนการสอนเป็น การถ่า ยทอดศิ ลปะ วัฒนธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะของการเข้าใจเนื้อหาวิชา

๒

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๒. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
ให้ดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นําไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

๓

ขอบข่ายภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานตามภารกิจของกลุ่มงาน ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑.๑ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้ นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้ องกั บ
ความต้องการของสถานศึกษา
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดําเนินการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์ วิจัย นําไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๑.๕ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ในการส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๗ งานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาในสถานศึกษา
๑.๘ งานส่งเสริม ประสานงานการจัดให้มีชมรม/เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๙ ส่งเสริม วิเคราะห์วิจัยสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑๐ จัดทําเป้าหมายการนิเทศในแต่ละปี
๑.๑๑ ทําปฏิทินนิเทศ นิเทศและสรุปผลการนิเทศในแต่ละปี
๑.๑๒ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน
๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ ปฏิ บัติ ง านส่ ง เสริ ม การวั ดและประเมิ น ผลการศึ ก ษา ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น

๔

๒.๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑.๒ ส่ง เสริ มและพั ฒ นาผู้ บริ หารครู ให้ ใช้ วิธี การที่ ห ลากหลายในการวั ดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑.๓ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ รู ปแบบ วิ ธี ก ารในการพั ฒ นาแนวทางการวั ดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑.๔ จัดทําคู่มือการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๒ ปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๒.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีผู้จัดทําแล้ว คัดเลือก
ให้เหมาะกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๒.๒ การจัดทําและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ
ต่อไปนี้
๑) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๔) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
๒.๒.๓ บริการเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึก
๒.๓ ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๔ ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษา
๒.๔.๑ รั บผิดชอบโครงการการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการศึ ก ษา
ระดับชาติ NT,PRE-NT ระดับประถมศึกษาในระดับชั้นที่จัดสอบ
๒.๔.๒ รั บผิดชอบโครงการการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการศึ ก ษา
ระดับชาติ PISAระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
๒.๔.๓ รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษา ระดับชาติ NT ระดับประถมศึกษาในระดับชั้นที่จัดสอบ

๕

๒.๔.๔ รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติ PISAระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
๒.๔.๕ รับผิดชอบโครงการจัดทําผลการเรียนของนักเรียน ด้วยโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา (SCHOOL MIS) เพื่อจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
๒.๔.๖ รั บผิดชอบโครงการการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการศึ ก ษา
ระดับชาติ O-NET , PRE O-NET ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับชั้นที่จัดสอบ
๒.๔.๗ รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับชั้นที่จัดสอบ
๒.๔.๘ รับผิดชอบโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ได้แก่การประเมินผลภาคปฏิบัติใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดสอบ O-NET และการ
สอบโดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง
๒.๔.๙ รับผิดชอบโครงการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์เพื่อออก
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
๒.๔.๑๐ รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและการทดสอบออนไลน์
ระดับเขตพื้นที่
๒.๔.๑๑ รั บผิ ดชอบโครงการประเมิ น การอ่ า น-เขี ย น ตามนโยบายสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๔.๑๒ รับผิดชอบโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยใช้ข้อสอบกลาง ตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๔.๑๓ ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษา
๓. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นการนิเทศแบบฝังตัว
๓.๑ รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มอุดมธรรมคุณ
๓.๒ จัดทํา แผนการนิเทศ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศ
ในแต่ละปี
๔. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔.๑ รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร/การจั ดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๖

๔.๓ การยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิ ทยาศาสตร์ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและได้
มาตรฐานการศึกษา
๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การส่งเสริมกระบวนการ
คิด กระบวนการปฏิบัติงานและการเรียนรู้แบบโครงงานในสถานศึกษา
๔.๕ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทํา/ จัดหาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
๔.๖ ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัย วิเคราะห์ แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔.๗ ส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (แข่งขันความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน)
๔.๘ พัฒนาเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๕. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕.๑ รับผิดชอบปฏิ บัติงานกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ค ณิ ตศาสตร์ พัฒนาหลัก สูตร/การจั ดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕.๒ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕.๓ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การส่งเสริมกระบวนการคิด
กระบวนการปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในสถานศึกษา
๕.๔ ส่งเสริมพัฒนา สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
๕.๕ ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจั ดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕.๖ ยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ค ณิ ตศาสตร์ ให้ บรรลุ ผลตาม
เป้าหมายและได้มาตรฐาน
๕.๗ ส่งเสริมทักษะความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ของนั ก เรี ยนโดยการประกวด แข่งขั น
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
๕.๘ พัฒนาเครือข่ายครูคณิตศาสตร์เพื่อใช้ เป็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนคุ ณภาพการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๖. ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการพิเศษ

๗

๖.๑ โรงเรียน DLTV โรงเรียน DLIT และการเรียนรู้ Active learning
๖.๒ ปฏิบัติงานวิจัยและศึกษาพัฒนางานวิชาการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
๖.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการและ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน
๖.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๖.๒.๓ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ทํ า วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร (Action Research) เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๖.๒.๔ นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนําผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
๖.๒.๕ นํ า ผลการวิ จัยมาใช้ เป็ นข้ อ มู ล ในการวางแผนคุ ณภาพครูแ ละคุ ณ ภาพ
นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖.๒.๖ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๖.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL
๗. ปฏิบัติงาน แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มอบหมาย

๘

งานส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ลักษณะงาน
เป็นงานส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห์
วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นําไปใช้
และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ กษา และส่งผลให้การจั ดการเรี ยนรู้ ให้กับผู้ เรี ยนของ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
๒. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับบปรับปรุง(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙)
๓. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

แนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับ
การจัดการเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๒ สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
๕. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
๖. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
๗. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๙

Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ประเมินผล ระบบการบริการ การส่งเสริม
การผลิต การใช้ สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางกรศึกษา เพื่อการเรียนรู้

บรรลุผ ล

สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ไม่ บ รรลุผ ล

แก้ไข ปรับปรุง

๑๐

เครื่องมือที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการดําเนินงานของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ
สําหรับการตอบคําถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้
๑. เครื่องมือการศึกษาความต้องสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๒. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้
๓. แบบบันทึกผลการผลิ ต การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษาในการจั ด การ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
๔. แบบบันทึกผลการบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ของ
สถานศึกษา
๕. แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการใช้/การบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๖. แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๗. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๘. แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๙. แบบรายงานผลการดํ า เนิ นงานตามกระบวนงานในการส่ งเสริ มและพั ฒนาพั ฒนาการใช้ สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ผลสําเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า

๑๑

งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนกลุ่มอุดมธรรมคุณ
ลักษณะงาน
ส่งเสริมให้สถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ บริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ มีร ะบบการประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ พั ฒนาการวั ด และ
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๔. การจั ด ทํ า เกณฑ์ ตั วชี้ วั ดความสํ า เร็ จของการบริ หารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
สถานศึกษา

แนวการปฏิบัติ
๑. จัดทําระบบข้ อ มู ลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ ยวกั บการจั ดการศึก ษาของ
สถานศึกษา
๒. จัดทําเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจั ดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์ และตั วชี้วัด วิจัย
พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
๕. นําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
มากําหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดําเนินงาน
๖. สรุปผลการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึก ษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

๑๒

Flow Chart การปฏิบตั ิงานนิเทศ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทําเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ
สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด

ประเมินผลการนิเทศ ติดตามฯ

ไม่บรรลุ

วิจัย/พัฒนา

บรรลุ
นําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมากําหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดําเนินงาน
สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา
๒. เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๓. แบบติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

๑๓

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะงาน
ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ดําเนินการวิจัย การ
บริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. วิ เ คราะห์ ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้
ของครูผู้สอน
๓. นิเทศการดําเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด
๔. สนั บสนุนการศึ ก ษาวิ เคราะห์ วิจัยการพั ฒ นาหลัก สู ตรและการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ ของครู
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๕. การดําเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรี ยนรู้
ของผู้เรียน และเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๗. นําผลการวิ จัยมาใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน และกําหนดยุ ทธศาสตร์ใน
พัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในเขตพื้นที่

๑๔

FLOW CHART การปฏิบัติงาน
ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ชองครูผู้สอน
ไม่ผ่าน

ผ่านเกณฑ์

แก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรและ

และกระบวนการเรียนรู้
ผ่าน

ครูพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นิเทศติดตามและประเมินผล

ส่งเสริมครูวิเคราะห์/วิจัย

ผ่านเกณฑ์

ดําเนินการวิเคราะห์/วิจัย
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปและประมวลผล
การจัดการความรู้
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

๑๕

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะงาน
ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ดําเนินการวิจัย การ
บริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)

ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ศึกษาสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๒. วิ เ คราะห์ ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้
ของครูผู้สอน
๓. นิเทศการดําเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
เน้นสาระสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด
๔. สนั บสนุนการศึ ก ษาวิ เคราะห์ วิจัยการพั ฒ นาหลัก สู ตรและการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ ของครู
ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕. การดําเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้น
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรี ยนรู้
ของผู้เรียน และเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๗. นําผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน และกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในเขตพื้นที่

๑๖

FLOW CHART การปฏิบัติงาน
ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ชองครูผู้สอน
ไม่ผ่าน

ผ่านเกณฑ์

แก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรและ

และกระบวนการเรียนรู้
ผ่าน

ครูพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นิเทศติดตามและประเมินผล

ผ่านเกณฑ์

ดําเนินการวิเคราะห์/วิจัย
ผ่าน

ส่งเสริมครูวิเคราะห์/วิจัย
ไม่ผ่าน

สรุปและประมวลผล
การจัดการความรู้
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

