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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

กลุมสงเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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และ

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2222    

สงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
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คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน ชื่อเอกสาร : งานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

1. ชื�องาน (กระบวนงาน) งานส่งเสรมิ และพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

2. วตัถปุระสงค ์

 1. เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานในการส่งเสรมิและพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยี ทางการศกึษา

ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษาในสาํนกังานเขตพื0นที�การศึกษาใหมี้ ประสิทธิภาพ 

 2. เพื�อพฒันาระบบการปฏิบตัิงานในการส่งเสริมและพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ของ

กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษาในสาํนกังานเขตพื0นที�การศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพและ สามารถ

ดาํเนินการบรรลผุลตามเปา้หมาย 

 3. เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใชสื้�อ นวตักรรม และ เทคโนโลยีทางการ

ศกึษาของสถานศกึษาในสงักดั 

3.ขอบเขตของงาน  

 งานส่งเสรมิและพฒันาสื�อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการปฏิบตัิงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการศกึษา ในการศกึษาความตอ้งการ การส่งเสรมิและพฒันาสถานศกึษา ใหมี้ ความรู้

ความสามารถในการผลติ การพฒันา การใช ้สื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา และการใหบ้รกิาร สื�อการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการ ส่งเสรมิและพฒันาการ

ผลติ การใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

4. คาํจาํกดัความ  

 งานส่งเสรมิและพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให ้สถานศกึษาผลิต 

พฒันา และใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั0งการจดับรกิารสื�อ เผยแพร ่นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา 

5.ขั0นตอนการปฏิบตัิงาน  

 1.ศกึษาขอ้มลูความตอ้งการสื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู ้

 2. ส่งเสรมิสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาผลิต พฒันา และใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาสาํหรบั การ 

จดัการเรียนรู ้

  2.1 พฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2.2 สรุปผลการประเมินการผลิต การใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการ เรียนรูข้อง

ครูผูส้อนตามเกณฑม์าตรฐาน และตวัชี 0วดั 

 3. ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรในสถานศกึษาใหมี้ความรู ้ความสามารถในการพฒันา การใชส้ื�อ นวตักรรมและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา 
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  4. จดัระบบบรกิารสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาเพื�อสนบัสนนุช่วยเหลือตามความตอ้งการ ของ

สถานศกึษา 

 5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชสื้�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู ้ของ

สถานศกึษา  

 6. ประเมินการใช ้ระบบบรกิารสื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู ้

 7. สรุปรายงาน เผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์ารพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
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7. แบบฟอรม์ที�ใช ้แบบฟอรม์ที�ใชเ้ป็นแบบบนัทึกขอ้มลูที�เป็นผลจากการดาํเนินงานของแต่ละขั0นตอนของการปฏิบตัิ 

สาํหรบัการตอบคาํถามตามตวัชี 0วดั ในการปฏิบตัิงานของกระบวนงาน มีดงันี 0  

 1. เครื�องมือการศกึษาความตอ้งสภาพ การใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาใน การ จดัการเรียนรู้

ของสถานศกึษา  

 2. แบบบนัทกึขอ้มลูผลการศกึษาความตอ้งการใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ จดัการ

เรียนรู ้ 

 3. แบบบนัทกึผลการผลิต การพฒันาสื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู ้ของ

สถานศกึษา  

 4. แบบบนัทกึผลการบรกิารสื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรูข้อง สถานศกึษา  
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 5. แบบบนัทกึผลการนิเทศ ติดตามการใช/้การบรกิารใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ในการ

จดัการเรียนรูข้องสถานศกึษา  

 6. แบบบนัทกึการแกไ้ข ปรบัปรุงรูปแบบการบรกิารใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ใน การจดัการ

เรียนรูข้องสถานศกึษา  

 7. แบบบนัทกึการประสานความรว่มมือภาครฐั/เอกชนในการพฒันาต่อยอดเพื�อส่งเสรมิการใชสื้�อ นวตักรรมและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา ในการจดัการเรียนรูข้องสถานศกึษา  

 8. แบบบนัทกึผลการเผยแพร/่ประชาสมัพนัธก์ารพฒันาและการใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา

ในการจดัการเรียนรูข้องสถานศกึษา  

 9. แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพฒันาพฒันาการใช ้สื�อ นวตักรรม และ

เทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู ้

ขั�นตอนการดาํเนินงาน  

ชื�อเอกสาร : งานศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วจิยัการพฒันา สื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

1.ชื�องาน (กระบวนงาน) งานศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยัการพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

2. วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานในการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วจิยัการพฒันาสื�อนวตักรรม และ

เทคโนโลยีทางการศกึษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ในสาํนกังานเขตพื0นที� การศกึษาใหมี้

ประสิทธิภาพ  

 2. เพื�อพฒันาระบบการปฏิบตัิงานในการการศกึษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยัการพฒันาสื�อนวตักรรม และ

เทคโนโลยีทางการศกึษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ในสาํนกังานเขตพื0นที� การศกึษาใหมี้

ประสิทธิภาพและสามารถดาํเนินการบรรลผุลตามเปา้หมาย  

 3. เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยั การ

พฒันา สื�อ ทั0งในสาํนกังานเขตพื0นที�การศกึษาและสถานศกึษาในสงักดั  

ขอบเขตของงาน  

 การศกึษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยัการพฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการศกึษา เป็นการดาํเนินการใหเ้ขตพื0นที�การศกึษาและสถานศกึษาทกุแห่ง ได ้วิเคราะห ์วิจยั เพื�อ

นาํผลการวิเคราะหวิ์จยัไปใชใ้นการพฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ให ้เหมาะสมกบัความตอ้งการ

จาํเป็นของแต่ละสถานศกึษา  

 4. คาํจาํกดัความ การศกึษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยัการพฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

หมายถงึ การศกึษาและนาํผลการวเิคราะหวิ์จยัไปใชใ้นการพฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาํหรบั 

นาํมาใชใ้นการการเรียนการสอน เพื�อเป็นตัวกลางในการนาํส่งหรือถ่ายทอดความรูท้กัษะ และเจตคติ จาก ผูส้อนหรือ
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แหล่งความรูไ้ปยงัผูเ้รียน ช่วยใหก้ารเรียนการสอนดาํเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรูต้ามวตัถปุระสงคข์องการเรียนการสอนที�ตั0งไว ้ 

 5. ขั0นตอนการปฏิบตัิงาน  

 1. ศกึษาสภาพ การใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู ้ 

 2. วิเคราะห ์ตรวจสอบผลการใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจัดการเรียนรูข้อง ครูผูส้อน

ในโรงเรียนตามเกณฑม์าตรฐานและตวัชี 0วดั  

 3. พฒันาต่อยอดเป็นสื�อตน้แบบ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษารวมทั0งการใหมี้ ประสิทธิภาพตาม

เกณฑป์ระเมินผลการใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทาการศกึษาที�ไดร้บัการปรบัปรุงและ พฒันารูปแบบใหมี้

ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานและตวัชี 0วดั  

 4. นิเทศติดตามผลการใชส้ื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาที�ไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา รูปแบบใหมี้

ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานและตวัชี 0วดั ประเมินผลการใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยี ทางการศกึษาที�ไดร้บัการ

ปรบัปรุงและพฒันารูปแบบใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานและตวัชี 0วดั  

 5. จดัใหมี้กระบวนการจดัการความรูเ้พื�อการเผยแพร ่นาํเสนอผลงานและแลกเปลี�ยนเรียนรูก้าร พฒันาสื�อ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

 6. ประเมินระบบการพฒันาส่งเสรมิการใช ้สื�อ นวตักรรม เพื�อการเรียนรูป้รบัปรุงแกไ้ขและพฒันา รูปแบบการใช้

สื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อนในโรงเรียนตาม เกณฑม์าตรฐานตวัชี 0วดั  

 7. สรุปรายงานผลการดาํเนินงานและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
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7. แบบฟอรม์ที�ใช ้แบบฟอรม์ที�ใชเ้ป็นแบบบนัทกึขอ้มลูที�เป็นผลจากการดาํเนินงานของแต่ละขั0นตอนของการปฏิบตัิ 

สาํหรบัการตอบคาํถามตามตวัชี 0วดั ในการปฏิบตัิงานของกระบวนงาน มีดงันี 0  

 1. แบบบนัทกึขอ้มลูการศกึษาสภาพ การใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการ จดัการเรียนรู ้ 

 2. แบบบนัทกึขอ้มลูสรุปผลการตรวจสอบการใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการ จดัการ

เรียนรู ้ 

 3. แบบบนัทกึการแกไ้ข ปรบัปรุงรูปแบบและการพฒันาสื�อตน้แบบ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ ศกึษา ใน

การจดัการเรียนรู ้ 

 4. แบบบนัทกึผลการพฒันาต่อยอด การพฒันาและการใชสื้�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ ศกึษาในการ

จดัการเรียนรู ้ 

 5. แบบบนัทกึการนิเทศ ติดตามการพฒันาการใชส้ื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา ในการ จดัการ

เรียนรู ้ 

 6. แผนการจดัการความรูก้ารพฒันาการใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการ เรียนรู ้ 

 7. แบบบนัทกึผลการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการความรูก้ารพฒันาการใช ้สื�อ นวตักรรม และ เทคโนโลยี

ทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู ้ 

 8. แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพฒันาพฒันาการใช ้สื�อ นวตักรรม และ

เทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรู ้ 

 9. แผนนิเทศติดตาม การส่งเสริมและพฒันาพฒันาการใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการ ศกึษาในการ

จดัการเรียนรู ้ 

 10.แบบนิเทศออนไลน ์ส่งเสรมิและพฒันาพฒันาการใชสื้�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา ในการ

จดัการเรียนรู ้

งานศกึษา วิเคราะห ์วิจัย และพัฒนาสื อนวัตกรรมการ  นิเทศทางการศกึษา 

ขอบเขตงาน การศกึษา คน้ควา้ วิเคราะห ์และพฒันาสื�อนวตักรรมการนิเทศทางการศกึษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจดัการศกึษาของเขตพื0นที�การศกึษาและสถานศกึษาทุกแห่งตามบรบิท และความ เหมาะสม กบัความ

ตอ้งการหรือความจาํเป็น คาํจาํกดัความ การศกึษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยัการพฒันาสื�อนวตักรรมการนิเทศทางการศกึษา 

หมายถงึ การศกึษาและนาํ ผลการวิเคราะห ์วิจยัไปใชใ้นการพฒันาสื�อนวตักรรมการนิเทศทางการศกึษา สาํหรบันาํมาใช้

ในการนิเทศ เรียนการสอน  

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานในการพฒันา คน้ควา้ วิเคราะห ์นวตักรรม เทคโนโลยีการนิเทศ ทางไกลกลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ในสาํนกังานเขตพื0นที�การศกึษาให ้มีประสิทธิภาพ  

2. เพื�อพฒันาระบบการปฏิบตัิงานในการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วจิยั พฒันาสื�อนวตักรรมการนิเทศ ทาง การศกึษา ของ

กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจดั
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การศกึษา ในสาํนกังานเขตพื0นที�การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 ใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถ ดาํเนินงานบรรลุ

ตามเปา้หมาย  

 เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในการศกึษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยั การ

พฒันาสื�อและเทคโนโลยีทางการศกึษา ของสถานศกึษาในสงักดั  

 ขั0นตอนการปฏิบตัิงาน  

 1. ศกึษาสภาพ การใชส้ื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการนิเทศศึกษา โดยใชง้านนิเทศทางไกล  

 2. วิเคราะห ์ตรวจสอบผลการใช ้สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีการนิเทศการจดัการเรียนรู ้ของครูผูส้อนใน 

โรงเรียนตามเกณฑม์าตรฐานและตวัชี 0วดั  

 3. พฒันาต่อยอดเป็นสื�อตน้แบบ นวตักรรม และเทคโนโลยีการนิเทศการศึกษา เพื�อใหมี้ประสิทธิภาพตาม 

เกณฑ ์ประเมินผลการใชสื้�อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา มีการปรบัปรุงและพฒันารูปแบบใหมี้ ประสิทธิภาพ

ตาม เกณฑม์าตรฐานและตวัชี 0วดั  

 4. นิเทศติดตามผลการใชส้ื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการนิเทศการศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

มาตรฐานและตวัชี 0วดั ประเมินผลการใชสื้�อ เพื�อพฒันารูปแบบการนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน และ

ตวัชี 0วดั  

 5. จดัใหมี้กระบวนการจดัการความรู ้เพื�อการเผยแพร ่นาํเสนอผลงานและแลกเปลี�ยนเรียนรูก้ารพฒันา สื�อ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

 6. ประเมินการพฒันาส่งเสรมิการใชสื้�อ นวตักรรม เพื�อการนิเทศ ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันา รูปแบบ 

การใชสื้�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อนในโรงเรียนตามเกณฑ ์มาตรฐาน 

ตวัชี 0วดั  

 7. สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
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