
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

 
ชื่อ     นายบุญเรียบ  มองมูล  
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ระดับ  ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่   ๔๐  
กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 1. งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                       
 2. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                            
 3. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอแม่ทาท่ี 1 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นล าดับท่ี 3 
กรณี  ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนล าดับท่ี 2  ไม่อยู ่
  2.  ให้ค าปรึกษา  แนะน าและก ากับดูแล  การปฏิบัติงานของบุคลากร   ในการส่งเสริม   พัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี   เพื่อให้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และกลุ่มอื่นๆ  เพื่อให้การปฏิบัติของกลุ่มงานส่งเสริม 
พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
  4.   งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5.   งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 6.   งาน / โครงการ   ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน  ศึกษาค้นคว้า  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  7.   งาน/ วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์เครื่องร่อนเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุและส่ิงประดิษฐ์ 
เพื่อการเรียนการสอน 
  8.   นิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และการงานอาชีพ 



๒ 
 

  9.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  การจัดการศึกษาท้ังระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
ในกลุ่มโรงเรียน  เมืองพะเยา 1 
  10.  รับผิดชอบ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับของโรงเรียน  ในกลุ่มเมืองพะเยา 1 
 
 11.  รับผิดชอบ งาน / โครงการ/ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  12.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เพื่อการค้นคว้าหาความรู้  การพัฒนาตนเอง  เพื่อขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 13.   รับผิดชอบ  งาน/โครงการ/ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 14.   รับผิดชอบ  งาน/โครงการโรงเรียนประชารฐั /โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนดีใกล้บ้าน 
โรงเรียนในกลุ่ม ทรูปลูกปัญญา  โรงเรียนแม่เหล็ก  ฯลฯ 
 15.  รับผิดชอบ  งาน/โครงการ/กิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DLIT)  
              ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง 1.  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา ความต้องการส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี             

ทางการศึกษา 
 - ส ารวจความต้องการส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ปีการศึกษาละ   
1 ครั้ง 

2 ด าเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนสถานศึกษา 

 - พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
1 เรื่อง (นวัตกรรม) 

3 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถ  
ในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 - มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ครู บุคลากรทางการศึกษาตาม
งบประมาณท่ีได้รับหรือได้รับนโยบายจาก
สพฐ. ในการพัฒนาฯอย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 - แผนนิเทศติดตามฯหรือโครงการนิเทศ
ติดตามฯ/รายงานการนิเทศฯ(ทุกส้ินเดือน) 

5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน  
การส่งเสริมการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 - หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์/เอกสาร
หลักฐานท่ีแสดงถึงการส่งเสริมการใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ภายใน 3 วันนับต้ังแต่ได้รับเรื่อง 

6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 - ด าเนินการเผยแพร่ภายใน 7 วัน 
นับต้ังแต่ได้สรุปผลรายงานการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/
ได้รับส่ือจากทางสพฐ.ให้ท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

 

 

 



๔ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง ๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา 

 - รายงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างน้อย        
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห์ วิจัย
น าไปใช้และเผยแพร่ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  
การศึกษา 

 - มีเว็บไซต์ / ศูนย์บริการทางการศึกษา 
ท่ีสถานศึกษา/ครูที่ด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แลกเปล่ียนผล
การวิเคราะห์ วิจัย 

 

 

 

 

 

  



๕ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง 3. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองพะเยา ๑ 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอ าเภอเมืองพะเยา 1 
1.รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมือง
พะเยา 1 จ านวน 13 โรงเรียน ได้แก่  
    1. โรงเรียนบ้านต๊ าพระแล-ต๊ าม่อน-ดอนมูล 
    2. โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า-ต๊ าเหล่า 
    3. โรงเรียนบ้านห้วยบง 
    4. โรงเรียนบ้านภูเงิน 
    5. โรงเรียนบ้านป่าคา 
    6. โรงเรียนบ้านโป่ง 
    7. โรงเรียนบ้านใหม่ 
    8. โรงเรียนบ้านต๋อม 
    9. โรงเรียนต าบลสันป่าม่วง 
   10.โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 
   11.โรงเรียนบ้านร่องห้า 
   12.โรงเรียนบ้านสาง 
   13.โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บ ารุง)      
2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองพะเยา ๑ 
ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ   8  
ขั้นตอน ดังนี ้
    ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
    ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
    ขั้นตอนท่ี 3 จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
    ขั้นตอนท่ี 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
    ขั้นตอนท่ี 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
    ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผล 
    ขั้นตอนท่ี 7 รายงาน 
    ขั้นตอนท่ี 8 ปรับปรุงพัฒนา 
3.  รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองพะเยา ๑ 
 

 
 
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองพะเยา ๑   
จ านวน  ๑๓ โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ 
ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ าเภอเมืองพะเยา ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมืองพะเยา ๑ 

 


