
 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ชื่อ    นายอดิศักดิ์  พละศกัดิ์ 
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน  ส่งเสริมพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
งานในหนาที่รับผิดชอบ 
 ๑. งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 2. งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3. การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้้าเกลี้ยง 
 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติ 
1 ศึกษา ความตองการสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- ส้ารวจความตองการส่ือ นวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ป
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

2 ด้าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือ 
ชวยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา 

- พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการ 
 ศึกษาอยางนอยปการศึกษาละ 1 เร่ือง 
 (นวัตกรรม)  

3 สงเสริมและพัฒนาครู ผูบริหาร ใหมีความ
รูความสามารถ ในการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

- มีแผนงาน/โครงการสงเสริมและ
พัฒนา ครูบุคลากรทางการศึกษาตาม
งบประมาณ ท่ีไดรับหรือไดรับนโยบาย
จาก สพฐ. ใน การพัฒนาฯ อยางนอยป
ละ 1 โครงการ 

4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- แผนนิเทศติดตามฯ หรือ โครงการ
นิเทศ ติดตามฯ/รายงานการนิเทศฯ 
(ทุกสิ้นเดือน) 

5 ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนใน การสงเสริมการใชสื่อ
นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- หนังสือแจงประชาสัมพันธ/เอกสาร
หลักฐาน ที่แสดงถึงการสงเสริมการใช
สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาภายใน 3 วันนับตั้งแต ไดรับเร่ือง 

6 เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ด้าเนินการเผยแพรภายใน 7 วัน นับ
ตั้งแตได 
 สรุปผลรายงานการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีทางการศึกษา/ไดรับสื่อจาก
ทาง 
 สพฐ. ใหทาการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติ 
1 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตอง
การของสถานศึกษา 

- รายงานการศึกษาคนควา วิเคราะห
วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษาอยางนอย 
ปการศึกษา ละ 1 เร่ือง 

2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีด้าเนิน 
การศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา
ไดมีโอกาส แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห
วิจัยนาไปใชและ เผยแพรสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- มีเว็บไซต/ศูนยบริการทางการศึกษา 
ท่ี สถานศึกษา/ครูท่ีด้าเนินการศึกษาวิ
เคราะห วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา ได
แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห วิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ าเกลี้ยง (CEO น้ าเกลี้ยง) 

 
ที ่ กิจกรรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๕ การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาน้้าเกลี้ยง (CEO น้้าเกลี้ยง) 
1. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้้าเกลี้ยง (CEO 
น้้าเกลี้ยง) จ้านวน ๒๕ โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนอนุบาลน้้าเกลี้ยง 
2. โรงเรียนบ้านคูบ 
3. โรงเรียนบ้านหนองแวง 
4. โรงเรียนบานสะพุง 
5. โรงเรียนบานสะเต็ง 
6. โรงเรียนบ้านโนนงาม 
7. โรงเรียนบานกะวัน 
๘. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
๙. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
๑๐. โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 
๑๑. โรงเรียนบ้านรุ่ง 
๑๒.โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 
๑๓.โรงเรียนบ้านหนองบาง 
๑๔. โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 
๑๕.โรงเรียนบ้านแวด 
๑๖.โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 
๑๗.โรงเรียนบ้านลุมภู 
๑๘.โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 
๑๙.โรงเรียนบ้านละเอาะ 
๒๐.โรงเรียนบ้านสบาย 
๒๑.โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 
๒๒.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
๒๓.โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 
๒๔.โรงเรียนบ้านน้้าเกลี้ยง 
๒๕.โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 
 
 
 
 

1. มีขอมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาน้้าเกลี้ยง (CEO น้้าเกลี้ยง) 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ 
นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาน้้าเกลี้ยง (CEO น้้าเกลี้ยง) 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาน้้าเกลี้ยง (CEO น้้าเกลี้ยง) 
 



2. ด้าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือขาย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการนิเทศ 
เชิงระบบ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลรายโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ก้าหนดเปาหมายวางแผนงาน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท้าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 
3. รายงานผลการนิเทศ  

 
 
 


