


 
ค ำน ำ 

  
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่หลัก

ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแบ่งกลุ่มงานในการปฏิบัติงานการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ใน
การประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่าย  และเป็นเครื่องมือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3  ต่อไป 
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แนวคิด 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 3 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้
ผู้เรียนทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์นโยบายและเป้าหมาย 
ของการศึกษา  และเป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โดยได้น าผลจาก  การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในปีที่ผ่ามาน ามาซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อ
ก าหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของการนิเทศ  รูปแบบการนิเทศ  วิธีการนิเทศ  ก าหนด
ขอบข่ายการนิเทศ  ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของการนิเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น  
มาตรการ  หลักการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ตามตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ในแต่ละปีงบประมาณ  รวมทั้งศึกษาหลักการ  แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของศึกษานิเทศก์ 
เป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน์  (Vision)   
 “กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3”   
 
พันธกิจ  (Mission) 
 1.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การการอ่านออกเขียนได้ 
         2.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         3.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
         4.  ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  การส่งเสริมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
         5.  ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
        
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  



๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท  
หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์ในของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  
ดังนี้ 

๑.๑  งานนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
จัดกระบวนการ เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัด
และ ประเมินผลการศึกษา  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒  การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ  เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร  คู่มือและสื่อใช้ในกาปฏิบัติงาน 
และ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓  การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม 
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและผู้สนใจทั่วไป  

๑.๔  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน 
การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้ง
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้า
คว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศ
การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ 
งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท า รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและ
พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้
ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ



ตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 3. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติการจัดการศึกษา 
  ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบท 
ทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ 
วิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน 
นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดท า
นโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนด นโยบายและ
การวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  
  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท า หลักสูตรสถานศึกษา 
สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 
  ๔. การประกันคุณภาพการศกึษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การ
วางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับ
การประเมินภายนอก  
  ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ การจัดการ
ศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ ของการศึกษา 
นิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  
  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย 
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การ
สอน ให้ค าแนะน า  ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด 
ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  



  ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ น าเสนอ
ความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ 
แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
  ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค า ปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
  ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
การด าเนินงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 2. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
 4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อน าผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  

1.งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  แนวทางการปฏิบัติงาน 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิ เ ทศติ ด ต าม  และประ เ มิ น ผลการ พัฒนาสื่ อ  น วั ต ก ร รม  และ เทค โน โ ลยี ท า ง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 



  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

  2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 

3. ขอบเขตของงาน 
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการปฏิบัติงานของกลุ่ม 

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการศึกษาความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถในการผลิตการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและการ
ให้บริการสื่อการนิเทศติดตามและประเมินผลตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
4. ค าจ ากัดความ 
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาหมายถึงการส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตพัฒนาและ

ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งการจัดบริการสื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ส าหรับการจัดการเรียนรู้  
2.1 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.2 สรุปผลการประเมินการผลิตการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ 

จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อการใช้สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
4. จัดระบบบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือความต้องการ

ของสถานศึกษา  
5. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ของสถานศึกษา  



6. การประเมินการใช้ระบบบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้  
7. สรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
6. แบบบันทึกข้อมูล 
แบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการตอบค าถาม

ตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของกระบวนการ มีดังนี้  
1.เครื่องมือการศึกษาความต้องการสภาพการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2.แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

จัดการเรียนรู้  
3.แบบบันทึกผลการผลิตการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

ของสถานศึกษา  
4. แบบบันทึกผลการบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา  
5. แบบบันทึกผลการนิเทศติดตามการใช้การบริการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
6. แบบบันทึกการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการบริการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
7. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
8. แบบบันทึกผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง

การศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
9. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



flow chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาขอ้มลูความตอ้งการใชส้ือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรยีนรู ้

สง่เสรมิสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาผลติพฒันาและใชส้ือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาส าหรบัการจดัการเรยีนรู  ้

สง่เสรมิและพฒันาบคุลากรในสถานศกึษาใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

บรกิารสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรยีนรูส้  าหรบัการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

. นิเทศติดตามและประเมินผลการใชส้ือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจดัการเรยีนรูข้องสถานศกึษา 

ประเมินระบบการบรกิารและสง่เสรมิ
การผลติสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

สรุปรายงานเผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์การพฒันาสือ่
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

แกไ้ขปรบัปรุง 

บรรล ุ

ไมบ่รรล ุ



 
การด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้  
บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ 
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรับผู้เรียนทุกคน 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่ มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการ
เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา คุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกันได้ 

ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน 
และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการ ก าหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การ ก าหนดตัวชี้วัด
ดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ ก าหนดทุก
ระดับชั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา 
, ๒๕๕๓) 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ 
ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาต่างประเทศ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 



การด าเนินงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/โรงเรียนที่รับผิดชอบ 
เครือข่ำยสถำนศึกษำ หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัคร

ใจ เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ 
แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่ม
สถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) 
การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
และการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 
 รับผิดชอบนิเทศ ก ากับติดตามศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายไพรสันต์  พละศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81ฯ 081-954-9190 

2 นายอภิรัฐ  แสงลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลึมบอง 085-004-1652 

3 นายเชษฐา  แสนโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างแก้วอ่างค าค้ออ านวยวิทย์ 086-854-6504 

4 นางอัญชลี  เหลาสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 087-944-0057 

5 นายเริ่ม  เหลาสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าภูทอง 081-954-0061 

6 นายวีระพงษ์  นีไลย์นาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสรศรี 099-019-8989 

7 นายสมพงษ์  แสนโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 086-389-0114 

8 นางสาวสุรัชดา  ภูรับพา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา 085-662-7353 

9 
นายสมรชัย สมบูรณ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์
(ประชาราษฎร์347) 093-545-2221 

10 นายเสน่ห์  เหลือขันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามแยกพิทักษ์ 081-260-3924 
 
 

 

 

 

 

 

กระบวนการขั้นตอนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในความรับผิดชอบ 
 

แผนภาพขั้นตอนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
การด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามนโยบาย 



งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ 
ของศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1. การนิเทศออนไลน์ (OSA) 
  OSA เป็นเครื่องมือ เป็น Application ที่ใช้ส าหรับการบันทึกการนิเทศแบบออนไลน์ เป็น
ระบบที่ท างานบนโทรศัพท์มือถือใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ ios (Apple) จุดประสงค์ของ App 
ใช้เพื่อการบันทึกการนิเทศ ข้อมูลกิจกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์รายบุคคลแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
มอบมายหน้าที่ให้ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบด้าน ICT ของกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลรายบุคคลของ
ศึกษานิเทศก์เขต ใช้ Email เป็น User และ Password ในการเข้าระบบ 
  1. เมนูสถิตินิเทศ : จะแสดงข้อมูลและสถิติการนิเทศของศึกษานิเทศก์แต่ละคนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานั้น จะมีรายละเอียดการนิเทศในแต่ละครั้ง เช่น โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ เรื่องที่ได้รับการ
นิเทศ วันเวลาที่ท าการนิเทศ ผลการนิเทศ และภาพกิจกรรมการนิเทศของแต่ละครั้ง 

2. เมนูสถิติกิจกรรม : จะแสดงภาพรวมข้อมูล รายละเอียดการปฏิบัติงาน บันทึกกิจกรรม 
ของศึกษานิเทศก์ ดดยจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นวิทยากร การประเมิน การอบรม 
การประชุม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ พร้อมผลที่เกิดขึ้นและ แนบภาพถ่ายของกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งแสดงจ านวน
ครั้งในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย 

3. เมนูบันทึกนิเทศ : เป็นฟอร์มการบันทึกของศึกษานิเทศก์รายบุคคล ใช้บันทึกเม่ือ 
ปฏิบัติการนิเทศแต่ละครั้ง ในบันทึกสถานที่ วันเวล เรื่องท่ีนิเทศ เทคนิคการนิเทศ ตลอดจนผลการนิเทศ 
สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ เช่น หนังสือราชการ ค าสั่งหรือเอกสารในการนิเทศ ภาพกิจกรรม ข้อมูลจากการ
บันทึกจะไปปรากฏรวมอยู่ในเมนูสถิติการนิเทศ 

4. เมนูบันทึกกิจกรรม : เป็นฟอร์มส าหรับบันทึกกิจกรรมที่ด าเนินการมาแล้ว เช่น กิจกรรม 
การเป็นวิทยากร กิจกรรมการประเมิน กิจกรรมการอบรม กิจกรรมการประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ เมื่อบันทึก
แล้วข้อมูลจะไปรวมอยู่ที่เมนูสถิติกิจกรรม 

5. เมนูของฉัน : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของศึกษานิเทศก์ เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะ 
มองเห็นข้อมูลของเมนูนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ นอกจากนั้นจะเห็นรายละเอียดการนิเทศ และ ข้อมูล
กิจกรรม ในรายการข้อมูลกิจกรรมมีเครื่องมือแก้ไขข้อมูลได้ และ สารามรถลบรายการกิจกรรมได้ 

6. เมนูของโรงเรียน : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษานั้น ศึกษานิเทศก์สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโรงเรียนนั้น ๆ ได้ เช่น ชื่อผู้บริการ ที่อยู่
ของโรงเรียน พิกัดของโรงเรียน ตลอดจนรูปภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

สรุป จากการบันทึกข้อมูลการนิเทศแบบออนไลน์เราสามารถสรุปภาพรวมการนิเทศของ 
ศึกษานิเทศรายบุคคล ภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา และภาพรวมในระดับ สพฐ ได้ในเชิงสถิติ เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการใช้แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ คุณภาพการนิเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาได้ต่อไป 
 
 
 
 2. สื่อ 60 พรรษา 



 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ๑. เพ่ือผลิตชุดการจัดการเรียนรู้ ๆ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ 
สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
    ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวไป 
    ๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน
โครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวไป 
 แนวทางและช่วงเวลาด าเนินการ 
  ในการด าเนินงานโครงการจัดท าสื่อ ๖๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีนั้น มีกิจกรรมส าคัญและช่วงเวลาการด าเนินการดังนี้ 
  ๑. จัดท าต้นฉบับสื่อ๖๐พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดๆสยามบรมราช
กุมารีช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ โดยมีกิจกรรมดังนี้ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑) จัดท า 
(ร่าง)ต้นฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาฯ (๒)ทดลองใช้ตันฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาฯฉบับสมบูรณ์ใน ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๔๐โรงเรียน ใน ๕ จังหวัด คือ นครนายก , สระแก้ว 
นครศรีธรรมราช,น่าน และบึงกาฬ(๓) ด าเนินการปรับปรุงต้นฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาๆ ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ฉบับสมบูรณ์ 
  ๒. จัดท าต้นฉบับสื่อ๖๐พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีช่วงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖)โดยมีกิจกรรมดังนี้ (๑) จัดท า (ร่าง) ต้นฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาฯ ภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๒) ทดลองใช้ตันฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาฯ ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๔๐ โรงเรียน ใน ๕ จังหวัด คือ นครนายก , สระแก้ว 
นครศรีธรรมราช, น่าน และบึงกาฬ (๓) ด าเนินการปรับปรุงต้นฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาๆ ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับสมบูรณ์ 
  ๓. ทูลเกล้าๆถวายสื่อ ๖๐ พรรษๆ แด่ สมเด็จ ๒๓มีนาคม ๒๕๕๘ พระเทพรัตนราชสุดา ๆ 
สยามบรมราชกุมารี 
  ๔. ด าเนินการให้ครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด ภาคเรียนที๑่ -๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เล็กน าสื่อ ๖๐ พรรษๆ ไปใช้ พร้อมทั้งนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ ๖๐ พรรษาฯ 
 ผลที่คาดหวัง 
  ๑. ได้ชุดการจัดการเรียนรู้ ๆเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ซึ่งเป็นชุดการจัดการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)และกลุ่มบูรณาการ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวไป 
  ๒. ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนขนาด
เล็กทั่วไป สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนขนาด
เล็กทั่วไป มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 
  



 3. เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ รับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนัก
รู้” เพ่ือป้องกัน     การทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( เขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
 2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1.1 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ านวน 70 คน 
       1.2  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ านวน 162 โรงเรียน 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  



  2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากกว่าร้อยละ 50 
  2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  มีผลการประเมิน 
คุณธรรมแลความโปร่งใสในการด าเนินงาน มากกว่า ร้อยละ 85 
 วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงานตามกิจกรรม 
   1. กิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
   2. กิจกรรมการศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ 
   3.กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA 
   4. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 1.ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 3 มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2563 เพ่ิม
สูงขึ้น (ระดับสูงมาก) 
 
 
 5. ระบบคลังสื่อหลักสูตรออนไลน์ 
  ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ให้กับศึกษานิเทศก์ทุกคน  ส าหรับจัดท า
หลักสูตรการอบรมออนไลน์   ขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)   
จ านวน  20 หลักสูตร  โดยมีแนวปฏิบัติให้ผู้สนใจ ดังนี้ 
       ลิ้งหลักสูตรอบรมออนไลน์ http://gg.gg/course-skn3 

 
 
 



หลักสูตรการอบรมออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 
ที ่ ชื่อหลักสูตรออนไลน์ ผู้จัดท าหลักสูตร 
1. การสร้างเว็บไซต์ Google Sites new   ศน.ธัชพล  คุณแก้ว 
๒. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศน.ธัชพล  คุณแก้ว 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) 
ศน.ธัชพล  คุณแก้ว 

4. สะเต็มศึกษา (STEM Education) ศน.ธัชพล  คุณแก้ว 
5. การสอนภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ศน.นิติพร  ศรีโนนยาง 
6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ศน.นิติพร  ศรีโนนยาง 

7. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ศน.นิติพร  ศรีโนนยาง 
8. การจัดการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ศน.ปริญญา  อุปลา 
9 การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ศน.ปริญญา  อุปลา 

 10. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน 

ศน.ธเนศ  ศรีท้าว 

11. ต้านทุจริตศึกษา ศน.สุรางคนา  ลาแสดง 
12. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ศน.สุรางคนา  ลาแสดง 
13. การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ศน.ศักษ์พงษ์  วรรณวาส 
14. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา 
ศน.ยุวดี  ชุมปัญญา 

15. ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ศน.ยุวดี  ชุมปัญญา 
๑6. แนวปฎิบัติการวัดผลประเมินผล ศน.พลอยณภัส ทัศนพงษ์ 
17. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ศน.ทวีทรัพย์  มาละอินทร์ 
18. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศน.อัมริสตา แสงงาม 
19. การสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตร นารี สามัญรุ่นใหญ่ ศน.วีระศักดิ์  สุวรรณไตร 
20. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในยุค Thailand 4.0 ศน.วีระศักดิ์  สุวรรณไตร 

 
        ลิ้งหลักสูตรอบรมออนไลน์ http://gg.gg/course-skn3 

 
 
 

http://gg.gg/course-skn3


ลิ้งหลักสูตรอบรมออนไลน์ https://rb.gy/gourc7 
 

ที ่ ชื่อหลักสูตรออนไลน ์ ลิ้งหลักสูตร 
1. การสร้างเว็บไซต์ Google Sites new   https://gg.gg/j4g7s 
๒. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
https://gg.gg/j4g51 

3. การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

https://gg.gg/j4g61 

4. สะเต็มศึกษา (STEM Education) https://gg.gg/j4g8x 
5. การสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ http://gg.gg/j4jbg 
6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน5 
http://gg.gg/j4jed 

7. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ http://gg.gg/j4jc5 
8. การจัดการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) http://gg.gg/SKN3-Active-Learning-

Online 
9 การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที ่21 http://gg.gg/SKN3-Century-First-Skills 

 10. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน 

http://gg.gg/j4ie5 

11. ต้านทุจริตศึกษา http://gg.gg/surangkanang-online 
12. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้ http://gg.gg/surangkanang-online 
13. การจัดการเรยีนรู้วิทยาการค านวณ https://gg.gg/jlgjb 
14. การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของสถานศึกษา 
http://gg.gg/skn-ita-test 

15. ความเข้าใจดิจิทลั (Digital Literacy) http://gg.gg/DL-skn3 
๑6. แนวปฎิบัติการวดัผลประเมินผล https://gg.gg/j3wsd 
17. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตราย http://gg.gg/j4h0 
18. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง https://gg.gg/j5gcd 
19. การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ ่ https://bit.ly/2ZBAHKX 
20. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในยุค Thailand 4.0 https://bit.ly/2LVCr9Q 

 
 6. OBEC Contents Center 
  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ ePub และอัปโหลดไฟล์ 
ePub เข้าสู่ระบบ สามารถแทรก ตาราง ภาพ เสียง วีดิทัศน์ วัตถุ 3 มิติ แกลลอรี่พร้อมทั้งเชื่อมโยงเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์จาก Content Center ได้ ซึ่งโปรแกรมจะติดตั้งพร้อมโปรแกรม ePub Reader ส าหรับใช้ใน
การเปิดอ่านไฟล์ ePub เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน งานส านักงาน หรืองานอ่ืน ๆ ได ้
 เป็นระบบที่ติดตั้งและให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN) โรงเรียน/
หน่วยงาน สามารถอัปเดตเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมจากระบบส่วนกลางได้ และผู้ใช้งานสามารถใช้ 
Content Center (CC) เพ่ือเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Local Content Server (LCS) 



 เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้ สิทธิการใช้งาน แดชบอร์ด 
รายงานต่าง ๆ จ านวนและสถานะของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านชุดโปรแกรมและระบบคลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center 
 เป็นแอปพลิเคชันส าหรับเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาอิเล็ทรอนิกส์ใน 8 ประเภทเนื้อหา ประกอบด้วย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย รองรับการ
ค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ 
 ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด และรองรับ
การใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน 

1. Authoring Tool (AT): สร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 
2. Content Verification System (CVS): ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. Content Center (CC): ใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 
4. Content Management System (CMS): บริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 
5. Local Content Server (LCS): ให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร ของ สพฐ./สพป.สกลนคร เขต 3 

 
1. การสร้างหลักสูตร/คู่มือการด าเนินการ 
2. การก าหนดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
3. การบริหารโครงการ 
4. การประเมินติดติดตามผลของโครงการ 

 
แผนภาพขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 7.การปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

1. รับหนังสือสั่งการจากบังคับบัญชา 
2. พิจารณากลั่นกรอง วางแผนการด าเนินงาน 
3. น าเสอแผนการการด าเนินงาน/ด าเนินการตามแผน 
4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
5. ติดติดตามผลการปฏิบัติงาน 
6. รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน 

 
แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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