คำนำ
กลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น กลุ่ ม
ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งาน
เลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานให้ กับ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กำหนดให้ทุก กลุ่มงานจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
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วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน
การปฏิบัติงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เครื่องมือ/แบบฟอร์มที่ใช้
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
------------------------1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
กลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ มีประสิ ทธิภ าพและสามารถ
ดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3.เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการดำเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

2. ขอบเขตของงาน
งานส่ งเสริมและพั ฒ นาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่ มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการศึกษาความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถในการผลิต การพัฒนา การใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการให้บริการสื่อ การนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาระงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒ นาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ส่งเสริม พัฒนา และค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้ง
สรุป รายงานและเผยแพร่ผลการพัฒนาและผลการวิจัย
4. นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรม ภาระงานโครงการสนับสนุนตามนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาที่รับผิดชอบอื่นๆ ดังนี้
4.1 โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยหน่ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เคลื่ อ นที่
(Mobile Unit)

-24.2 โครงการจัดหาพัฒนาสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน e-Classroom
4.3 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 3 ดี เพื่อการเรียนการสอน
4.4 โครงการการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV:Distance Learning
Television) สำหรับโรงเรียนปลายทาง
4.5 โครงการการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาด้ว ยเทคโนโลยีก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT:Distance Learning Information Technology)สำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
5. งานส่งเสริม และเป็นศูนย์สำเนาสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมแบบ Offline ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
๖. การดำเนิ น งานศู น ย์ ร วมสื่ อ และห้ อ งสมุ ด (Materials center and library) ของกลุ่ ม งานส่ งเสริ ม
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๗. งานส่งเสริมการใช้สื่อและห้องสมุดให้เกิดการรักการอ่านของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
๘. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.คำจำกัดความ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาหมายถึงการส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิต
พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดบริการสื่อ เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

4.การปฏิบัติงาน
1.ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับการ
จัดการเรียนรู้
2.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด
3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

-34.จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการ
ของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา
6.ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
7.สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาข้อมูลความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
บริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ไม่บรรลุผล
ประเมินผล ระบบการบริการ การ
ส่งเสริมการผลิต การใช้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางกรศึกษา เพื่อการ

บรรลุผล
สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี-4ทางการ

แก้ไข ปรับปรุง
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ
กิจกรรม/งาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
(Mobile Unit)
2. โครงการพัฒนาสื่อ ICT เพื่อการเรียน
การสอน e-Classroom
3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 3 ดี เพื่อการเรียน
การสอน
4. โครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV:Distance Learning
Television) สำหรับโรงเรียนปลายทาง
5. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT:Distance Learning
Information Technology)

ระยะเวลาดำเนินการปีการศึกษา 25๖๒
ตค.

พย.

ธค. มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค. กย.

หมายเหตุ

ซ่อมรถ Mobile

7. เครื่องมือ/แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ สำหรับ
การตอบคำถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้
1.เครื่องมือการศึกษาความต้องสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
2.แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้
3.แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา

-54.แบบบันทึกผลการบริการสื่อ
นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
5.แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการใช้/การบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
6.แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
7.แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
8.แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
9.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการใช้ สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

