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ของ 
นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ ์

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง ได้ก ำหนดให้บุคลำกรด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน เพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  ตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น ในกำร
พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นแนวทำงหลักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมบทบำท หน้ำที่ของ
กลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

 คู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ มีรำยละเอียดของกระบวน  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจประจ ำกลุ่มงำน
ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งร่วมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 หวังว่ำคู่มือฉบับนี้จะสำมำรถสื่อสำรท ำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ำใจ และผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล  

 
 
 

  
                     กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

                                              กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

                                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
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สำรบัญ 

                    หน้ำ 
ค ำน ำ                ก 
สำรบัญ               ข 
กรอบการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ            1 
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล                                                                             7 
ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน                                                                                         8 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก                                                                               10 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน 

ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา  ระบบ

การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ เรียนการสอน

ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้ง  ในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์           

 1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  และจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ         

 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ 

 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ          

 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

 6. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัยและพัฒนา ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

ขอบข่ำยภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ     

 1. งานธุรการ           

 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้    

    2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี  

ความสามารถพิเศษ           

    2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

    2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   

 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา        

    3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา       

    3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

กรอบกำรปฏิบัติงำน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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    3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา   

    3.4 งานทดสอบทางการศึกษา         

 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     

    4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     

    4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  

 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา    

    5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้    

    5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่  

เกี่ยวข้อง และชุมชน           

    5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ

สถานศึกษา            

    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 
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การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่รายบุคคล 

นำงสำวรัชฎำ  สืบกระพันธ์  ศึกษำนิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการศึกษาพิเศษ 

3. หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. หัวหน้างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5. หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา/Coding 

6. หัวหน้าโครงการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7. หัวหน้าโครงการห้องเรียนสีเขียว 

8. หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจริต 

9. หัวหน้าโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 

10. โครงการการจัดการเรียนการสอนActive Learning 

11. โครงการโรงเรียนทวิศึกษา/การศึกษาเพ่ือการมีงานท า/หลักสูตรเชื่องโยง 

12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 

13. โครงการอัจฉริยเกษตรประณีตในโรงเรียน 

14. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

15. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

16. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

17. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

18. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

19. รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่4 

20. รับผิดชอบและดูแลสหวิทยาเขตตะโหมด  และสหวิทยาเขตปากพะยูน 

21. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา มีภาระงานหรืองานที่รับผิดชอบ ดังรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ต่อไปนี้ 

1. งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 
    1.1 งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ    

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ        

 1) ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา    

 2) ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา        

 3) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยี           

 4) นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผล 

มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ        

 5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา          

 6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง         

 สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

คุ้มค่า 

ภำระงำนและคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
นำงสำวรัชฎำ  สืบกระพันธ์ 

ศึกษำนิเทศก์  
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง      
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2 งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ         
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ทางการศึกษา 
 2. วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของสถานศึกษา            
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง           
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการ พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น  

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง         
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ขอบเขตงำน แนวทำงปฏิบัติงำน/ 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ผลที่คำดหวัง 

ชื่องำน ส่งเสริมพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ     

ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย แ ละ
พัฒนาสื่อเป็นกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่าง
เป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดย
มี เป้ าหมายในการพัฒนา
ผลผลิตเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ 
สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือ
รูปแบบการเรียนการสอน 
หรือระบบบริหารจัดการ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา โดย
ก า ร น า สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ห รื อ
แนวความคิดใหม่ ๆ ในการ
เรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่
ครู - อาจารย์หรือเพื่อเป็น
ตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับ
ครู  ได้น าแนวความคิดไป
ปรับปรุงใช้ หรือผลิตสื่อการ
สอนใหม่ๆเพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาการ เรี ยนการสอน
ต่อไป 

1. งำนส่งเสริม 
พัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ 

1.1 ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.2 ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รวมทั้ งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสื่ อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 

1.4 นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

1.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผ ล ส ำ เ ร็ จ ที่
คำดหวัง 

สถานศึกษามีสื่อ 
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อใช้ในการ
จัดการ เ รี ยนการ
ส อ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2. งำนศึกษำ
ค้นคว้ำ 
วิเครำะห์ วิจัย 
กำรพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ทำง
กำรศึกษำ 

2.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2.2 วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของสถานศึกษา 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาด าเนินการ
ศึกษา วิ เคราะห์  วิ จัยพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผล
การวิเคราะห์วิจัยน าไปใช้ เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

เขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแหง่
ได้ศึกษาและน าผล
การวิเคราะห์วิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสภาพ
ของท้องถิ่น 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 


