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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ชื่อ   นางสาวประพิษศร  กรมเมือง 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
กลุมงาน  สงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุม   นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 
 
งานในหนาที่รับผิดชอบ 
  ๑. งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
  3. การนิเทศโรงเรียนเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลางกันทรารมย ์
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติ 
1 ศึกษา ความตองการสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- สํารวจความตองการสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ปการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

2 ดําเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือ 
ชวยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา 

- พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
 ศึกษาอยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 (นวัตกรรม)  

3 สงเสริมและพัฒนาครู ผูบริหาร ใหมีความรู
ความสามารถ ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

- มีแผนงาน/โครงการสงเสริมและพัฒนา ครู
บุคลากรทางการศึกษาตามงบประมาณ ที่ได
รับหรือไดรับนโยบายจาก สพฐ. ใน การ
พัฒนาฯ อยางนอยปละ 1 โครงการ 

4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- แผนนิเทศติดตามฯ หรือ โครงการนิเทศ 
ติดตามฯ/รายงานการนิเทศฯ (ทุกสิ้นเดือน) 

5 ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนใน การสงเสริมการใชสื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- หนังสือแจงประชาสัมพันธ/เอกสาร
หลักฐาน ที่แสดงถึงการสงเสริมการใชสื่อ
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภายใน 3 วันนับตั้งแต ไดรับเรื่อง 

6 เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ดําเนินการเผยแพรภายใน 7 วัน นับตั้งแต
ได 
 สรุปผลรายงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีทางการศึกษา/ไดรับสื่อจากทาง 
 สพฐ. ใหทาการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติ 
1 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษา 

- รายงานการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาอยางนอย ป
การศึกษา ละ 1 เรื่อง 

2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีดําเนิน 
การศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทาง การศึกษาไดมีโอกาส 
แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห วิจัยนาไปใชและ 
เผยแพรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

- มีเว็บไซต/ศูนยบริการทางการศึกษา ที่ 
สถานศึกษา/ครูที่ดําเนินการศึกษาวิเคราะห 
วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ไดแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห 
วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฟากมูลกันทรารมย ์

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติ 
1 การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

CEO กลางกันทรารมย์ 
 1.๑ รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศ 
โรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO 
กลางกันทรารมย์จํานวน 26 โรงเรียน ไดแก 
 1) โรงเรียนบ้านกล้วย  
2) โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐)  
3) โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 
4) โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง  
5) โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสงัวิทยาคาร) 
6) โรงเรียนบ้านบกข้ียาง  
7) โรงเรียนบ้านลือชัย 
8) โรงเรียนบ้านเลิงแฝก  
9) โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง  
10) โรงเรียนบ้านหนองถ่ม  
11)โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน  
12) โรงเรียนบ้านหนองหวาย  
13) โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 
14) โรงเรียนบ้านหนองโอง  
15) โรงเรียนบ้านอีต้อม 
16) โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
 
 ๑.2 ดําเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาCEO ฟากมูลกันทรารมย ์
ตามนโยบาย/จุดเนนของ สพฐ. และเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใชกระบวนการนิเทศเชิงระบบ 
8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลรายโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเปาหมายวางแผนงาน 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดทําเครื่องมือ/นวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
 ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 

- มีขอมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียน
เครือขาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO 
กลางกันทรารมย์ 
 จํานวน 26 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
- มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/
บันทึกการ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข
ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา CEO กลาง
กันทรารมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
- มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน 
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO 
กลางกันทรารมย์ 



 ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 
 ๑.3 รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาCEO ฟากมูลกันทรารมย์ 

 

 

 

 


