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ค ำน ำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่ม           
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งาน
เลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษา และร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานให้กับ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนดให้ทุกคนจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย รับผิดชอบงานงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป  
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ค ำน ำ   ก 

สำรบัญ  ข 

ตอนที่ 1 บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 1 
 งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 1 
 งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
 ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2 

ตอนที่ 2 ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำนส่งเสริม และพัฒนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 

4 

 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4-๗ 

 ตารางวิเคราะห์บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 8 

ตอนที่ ๓ ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย 11 
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 
 งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 12 
 งานโครงการที่รับผิดชอบ 13 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   



ตอนที่ ๑ 

บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก ์
 

๑. งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ  เรียนรู้   
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ  ประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้
ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
  ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ  เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  
  ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ  นิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ  
  ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งำนตำมขอบข่ำย ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถใน
การวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงาน
โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงใน
การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ
ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
 

-2- 



๓. ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
  ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล  ยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ใน
การนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ
การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ  วิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ จัดท านโยบาย แผนและการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด นโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร  สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล  การจัดการศึกษาพิเศษ 
โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน า
ครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  
  ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท า
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก  
  ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ  บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  
  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถ
ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  การสอน 
ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
          ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา  ค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะน าและ 
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ให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  น าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ  ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ด ี
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  ตอนที่ 2 
  

ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
การด าเนินงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
งานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 

3.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

3. ขอบเขตของงำน 
งานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มี ๒ ภาระงาน  ดังนี้ 
๑. งานส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. ส่งเสริม พัฒนา และค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้ง

สรุป รายงานและเผยแพร่ผลการพัฒนาและผลการวิจัย 
๔. ประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๕. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖. จัดกิจกรรม ภาระงานโครงการสนับสนุนตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาที่รับผิดชอบอ่ืนๆ ดังนี้ 
 ๖.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

(Mobile Unit) 
 ๖.2 โครงการจัดหาพัฒนาสื่อ ICT เพ่ือการเรียนการสอน e-Classroom 
 ๖.3 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 3 ดี เพ่ือการเรียนการ

สอน 
 ๖.4 โครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV:Distance Learning 

Television) ส าหรับโรงเรียนปลายทาง 
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 ๖.5 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT:Distance Learning Information Technology)ส าหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

๖.๖ งานส่งเสริม และเป็นศูนย์ส าเนาสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมแบบ Offline ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
๖.๗ การด าเนินงานศูนย์รวมสื่อและห้องสมุด (Materials center and library) ของกลุ่มงานส่งเสริม

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖.๘ งานส่งเสริมการใช้สื่อและห้องสมุดให้เกิดการรักการอ่านของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
๖.๙. งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การ

จัดการเรียนการสอน 
2. ศึกษานโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑  
3. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพท่ีสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายหน่วยงานต้นสังกัด 
๔. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๖.ส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถครูในการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรม 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง  การส่งเสริมให้สถานศึกษา
ผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดบริการสื่อ เผยแพร่นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
         1. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
         2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับ 
การจัดการเรียนรู้ 
 2.1 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด 
        3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       4. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
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      5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
      6. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
      7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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7.  เครื่องมือ/แบบฟอร์มที่ใช้ 

แบบฟอร์มที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ ส าหรับ
การตอบค าถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้  

1.เครื่องมือการศึกษาความต้องสภาพ การใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 

2.แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ 

3.แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

4.แบบบันทึกผลการบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5.แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการใช้/การบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการ

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
6.แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการ

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
7. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
8.แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
9.แบบรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการใช้ สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ชื่องาน (กระบวนงาน)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนเิทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา กลุม่นิเทศติดตามและประเมิน รหัสเอกสาร : …… 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ   2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนา สื่อ ทั้งในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ด าเนินการศึกษาสภาพการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

มีนาคม มีฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ 

2. 
 
 

2.วิเคราะห์ ตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

เมษายน มีการวิเคราะห์และตรวจสอบผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ 

3. 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
3.2 ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

เมษายน มีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และมีการต่อยอดเป็น
ต้นแบบ  

กลุ่มนิเทศฯ 

 
4 
 

4.1 นิเทศติดตามการพัฒนาต่อยอดเป็นสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาต้นแบบ  
4.2 ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด  

พฤษภาคม มีการนิเทศติดตามผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ  

กลุ่มนิเทศฯ 

5. 
 

5. จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ น าเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

มิถุนายน มีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการเผยแพร่ 
น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 6.1 ประเมินระบบการพัฒนา ส่งเสริมการผลิต การใช ้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
6.2 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

กรกฎาคม 
ถึงสิงหาคม 

มีการประเมินผลการพัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

7 7. สรุปจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของงานศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

เมษายน มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานในการศึกษา 
ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545        

ศึกษาสภาพการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ  

ตรวจสอบ  วิเคราะห ์ วิจัย การใช้สื่อ ฯ 
ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

ประเมินระบบ
การพัฒนา 

พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อต้นแบบ 

ปรับปรุง 

นิเทศติดตาม 

การจัดการความรู ้

สรุปรายงานผล / เผยแพร ่

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 



-๙- 

 

ตอนที่ ๓ 

ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้  บรรลุ

คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่         
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่  

๑) ภาษาไทย  
๒) คณิตศาสตร์  
๓) วิทยาศาสตร์  
๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา  
๖) ศิลปะ  
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘) ภาษาต่างประเทศ  
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 

คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ ตัวชี้วัด 
(Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์         
ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ
การศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนใน
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตามศาสตร์ต่างๆ  

  
         



-๑๐- 
 
         นำยอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏบิัติงาน ดังนี ้
                นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
โดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ  
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนภาษาไทยเพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ

สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
4. ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 

ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
5. นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของครูให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
6. ศึกษาค้นคว้าเคราะห์วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผลที่มี 

ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. รายงานผลการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี     

 
ผลส ำเร็จที่คำดหวัง   
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้และมีการ

วัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒. งำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือท า

กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางาน
ของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้าน   
การประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วน
ร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 
 
 



 
-๑๑- 

 
นำยอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๓ (เขื่องใน)     ดังนี้ 

โรงเรียนในเครือข่ำย 13 (เขื่องใน 6)  ประกอบด้วย 
๑) บ้านก่อแสนส าราญสามัคคี 
๒) บ้านโพมสิม(เสมาพิทยา) 
๓) บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 
๔) บ้านยางขี้นก 
๕) บ้านค าสมอ(ศรีศึกษา) 
๖) บ้านศรีสุข 
๗) บ้านหนองห้างหนองกวาง 
๘) บ้านอีต้อม 
๙) บ้านเค็งนาดี 
๑๐) บ้านดู่น้อย 
๑๑) บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 
๑๒)บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บ ารุงวิทยาคาร) 
๑๓) บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 
๑๔) บ้านป่าก่อ 
 

๓. งำนพิเศษ งำนโครงกำรที่รับผิดชอบ 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของ

ศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษท่ีไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

นำยอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังนี้   

๑) โครงการจัดหาพัฒนาสื่อ ICT เพ่ือการเรียนการสอน e-Classroom  
๒) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT:Distance Learning Information Technology)ส าหรับโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ 
๓) งานส่งเสริม และเป็นศูนย์ส าเนาสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมแบบ Offline ให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
๔) การด าเนินงานศูนย์รวมสื่อและห้องสมุด (Materials center and library) ของกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 
 


