
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

นายสุริยนต์   อินทร์อุดม 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 



 
ค ำชี้แจง 

  

  คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นกลุ่มงานหนึ่งในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงลักษณะของงานเป็นงานที่เก่ียวกับงานวิชาการเพ่ือการสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ในส่วนที่เก่ียวกับสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา บุคลากรที่ท างานด้านนี้จ าเป็นต้อง 
มีความรู้ด้านวิชาการศึกษา จิตวิทยา ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟทแวร์  ได้แก่  
การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การตกแต่งภาพนี่ง การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว (VDO)  การใช้เครื่องรับ 

โทรทัศน์  การใช้เครื่องเล่น VDO, VCD, DVD การใช้ความพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  การใช้แท็บเลต การติดต้ัง
และใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การใชโ้ทรศัพท์มือถือเพ่ือการศึกษา ฯลฯ นอกจากใช้เป็นแล้ว ต้องดูแลรักษา
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเก่ียวกับฮาร์ดแวร์นั้นๆ ได้ด้วย ส่วนซอฟท์แวร์ต้องมีความรู้ ความสามารถในการติดต้ัง 
การใช้งาน ใช้งานเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ อ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และสามารถประยุกต์ใช้
ซอฟท์แวร์เพ่ือการบริหารการจัดการศึกษาด้วยยิ่งดี 

   นอกจากนี้ยังมีงานนโยบายซ่ึงออกมาในลักษณะของโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลในยุคนั้นๆ 
เช่น โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเลต  โครงการจัดการศึกษาด้วยโทรทัศน์การศึกษาทางไกล (DLTV) การจัดการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสื่อฯ  ต้อง
ศึกษาโครงการฯ ให้เข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติภาคสนามได้ในโรงเรียน  และถ่ายทอดให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ด้วย  ยังมีงานอีกงานหนึ่ง คือ งานบริการให้ยืมสื่อ ให้
ค าปรึกษาเก่ียวกับสื่อ การบริการอบรมด้านสื่อ ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสังกัด การให้ความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในการวิจัยสื่อ เป็นต้น 

   ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ คงเป็นแนวทางให้ผู้ที่จะศึกษากรอบงาน ลักษณะงานและ 
การปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้บ้าง ซ่ึงกลุ่มงานส่งเสริม 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มี

ข้าพเจ้าคนเดียว จึงต้องท างานทุกอย่าง ในกลุ่มสื่อฯ ด้วยตัวเองทั้งหมด ดังในคู่มือเล่มนี้  

 

 

สุริยนต์  อินทร์อุดม 
      ผู้จัดท า 
 

    



 

กลุ่มงำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

ข้อมูลท่ัวไป 

 

ควำมส ำคัญ 

  สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก  เพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์  สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ ศักยภาพทางการคิด สื่อการเรียนรู้
ในยุคปัจจุบันมีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ระบุให้มีการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  ซ่ึงในเขตพ้ืนที่
การศึกษามีกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา ศึกษา ค้นคว้า  
วิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
วิสัยทัศน์ 
  ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓  ทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒  มี
และใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งในระบบ Offline และ Online ได้ดี เพียงพอกับนักเรียนและครู ครูทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามรถด้าน ICT นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ทุกคน สามารถสื่อสารในระบบ Online  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและในชีวิตประจ าวันได้ ครูผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

พันธกิจ 

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
  ๒. ให้บริการ นิเทศ แนะน า ติดตามให้ความช่วยเหลือ การบ ารุงรักษาดูแลระบบ ICT ในโรงเรียนได้ 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
  ๔. จัดต้ังโรงเรียนต้นแบบด้าน ICT  ในหลากหลายรูปแบบ ตามนโยบายรัฐบาล 
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหา การผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT และสื่ออ่ืนๆ 
  ๖. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการใช้สื่อ ICT และสื่ออ่ืนๆ 
   ๗. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 

 



-๒- 

เขตบริกำร 

 

 แหล่งที่มา : http://www.mrcud2.com/superud2 

บุคลำกร 
  มีจ านวน ๑  คน  ได้แก่  นายสุริยนต์  อินทร์อุดม   ศึกษานิเทศก์ ประจ ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศึกษา  ท าหน้าที่ทุกอย่างในกลุ่มงานสื่อฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์  
  ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒  www.mrcud2.com 

 กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๒    www.mrcud2.com/superud2 

http://www.mrcud2.com/superud2
http://www.mrcud2.com/


 

คู่ม่ือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 

๑. งำนวิชำกำร 

๑.๑ งำนสำรบรรณ : เป็นงานเก่ียวกับการรับ – ส่ง การด าเนินการจัดเก็บ สืบค้น ท าลาย หนังสือราชการ
และเอกสารทางราชการ เนื่องจากมีบุคลากรเพียงคนเดียว  กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.๒ ได้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑) รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ธุรการจากกลุ่มนิเทศฯ หรืองานอ่ืนที่ส่งหนังสือมาให้ แล้วลงทะเบียนรับ
หนังสือ 
   ๒) อ่านพิจารณารายละเอียดของหนังสือ จัดล าดับความด่วน ได้แก่ ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ปกติ 
  ๓) ด าเนินการตามหนังสือสั่งการนั้นๆ โดยหนังสือด่วนที่สุด จะปฏิบัติทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้นๆ   
โดย ท าหนังสือราชการ เสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  รองผู้อ านวยการ สพป.อด.๒ ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ  ลงนาม 
บางกรณีท่านผู้อ านวยการ สพป.อด.๒ อาจเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง  เสนอตามล าดับ แล้วส่งหนังสือทาง e-Office 
ของ สพป.อด.๒  แจ้งโรงเรียนหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง หรือด าเนินการลงพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯลฯ การส่งหนังสือ
แบบนี้ต้องตรวจสอบผู้รับปลายทางว่าได้รับหนังสือหรือไม่ เวลาใด  เพราะบางครั้งอาจปฏิบัติไม่ทัน โดยตรวจสอบ 
ทาง e-Office ของ สพป.อด.๒ 
   ๔)  หากเป็นหนังสือที่ต้องโต้ตอบกลับ หรือส่งข้อมูลกลับหน่วยงานราชการเจ้าของเรื่อง  ต้อง
รวบรวมข้อมูลหรือชี้แจงการปฏิบัติ ท าหนังสือราชการส่งกลับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เสนอ ผูเสนอผู้อ านวยการ 
กลุ่มนิเทศฯ  รองผู้อ านวยการ สพป.อด.๒ ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ  ลงนาม บางกรณีท่านผู้อ านวยการ สพป.อด.๒ 
อาจเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง  จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง e-Office ของ สพฐ. 
   ๕) เม่ือด าเนินการเสร็จเรื่องแล้ว ก็เก็บเข้าแฟ้มตามลักษณะของงาน  
   ๖) จัดเก็บแฟ้มเป็นระเบียบเพ่ือสะดวกในการสีบค้นในภายหลัง  

  

แผนผังขั้นตอนด าเนินงานสารบรรณ 

  

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับหนังสือ จัดล าดับความส าคัญ
ความส าคัญ 

โต้ตอบกลับเจ้าของเร่ือง เก็บเข้าแฟ้มตามประเภทงาน 

ด าเนินการ 
ตามหนังสือ

ส่ังการ 



-๔- 

 ๑.๒ งำนศูนย์รวมส่ือกำรเรียนรู้ สพฐ. ของ สพป.อุดรธำนี เขต ๒ : เป็นงานบริการด้านสื่อ ซ่ึงแบ่งออกเป็น
รายประเภท ดังนี้ 
   ๑) สื่อเอกสาร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
    ๑.๑) หนังสือยืมออกได้  ได้แก่ หนังสือทั่วไป บทละคร  เรื่องสั้น  ผลงานวิชาการ  เอกสาร
หลักสูตร รายงานการวิจัย  หนังสือเหล่านี้อนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยืมออกได้ครั้งละ   ไม่เกิน 
๓ ชุด ยืมได้ครั้งละ ๗ วัน โดยลงทะเบียนยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการศูนย์สื่อฯ โดยเม่ือได้รับหนังสือแล้ว น าหนังสือมา
ทะเบียน โดยโปรแกรมที่กลุ่มงานสื่อฯ จัดท าเอง  จัดหมวดหมู่ตามแบบดิวอ้ี จัดเก็บที่ชั้นที่สองอาคารรวมใจ  
    ๑.๒) หนังสือห้ามยืมออก ได้แก่ สารานุกรรม  วารสาร  จดหมายเหตุ  คู่มือฯ เม่ือได้รับ
หนังสือแล้ว น าหนังสือมาทะเบียน โดยโปรแกรมที่กลุ่มงานสื่อฯ จัดท าเอง  จัดหมวดหมู่ตามแบบดิวอ้ี จัดเก็บที่ชั้นที่
สองอาคารรวมใจ บริการเพ่ือการค้นคว้าเท่านั้น 
   ๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ ในรูปของ  CD, DVD, USB Hard drive  โดยเม่ือได้รับสื่อแล้ว น าสื่อมา
ลงทะเบียน โดยโปรแกรมที่กลุ่มงานสื่อฯ จัดท าเอง  จัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดเก็บใส่ตู้สื่อชั้นล่าง
อาคารรวมใจ ให้บริการส าเนาหรือเปิดดูศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง การส าเนาผู้ต้องการส าเนาต้องเตรียมแผ่น  CD, 
DVD เปล่ามาให้บุคลากรของกลุ่มสื่อส าเนาให้ ส่วนสื่อใน USB Hard drive โรงเรียนหรือบุคลากรที่สนใจต้องน า USB 
Hard drive มาให้บุคลากรกลุ่มงานฯสื่อ ส าเนาให้ ซ่ึงอาจใช้เวลาส าเนามากกว่า ๑ วัน เม่ือเสร็จแล้วก็โทรศัพท์
ประสานงานให้มารับสื่อฯ ที่ศูนย์สื่อฯ 
   ๓) สื่อออนไลน์ เป็นสื่อบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.๒ ได้ท าการเช่าพ้ืนที่ Host 
Server ส าหรับวางเว็บไซต์ไว้ออนไลน์เอง โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของบุคลากรกลุ่มงานสื่อฯ     ปีละประมาณ  
๑,๕๐๐ บาท (ค่าเช่าพ้ืนที่ Host Server ขนาด 40 Gb และ ค่าต่อสัญญาโดเมนเนม) ซ่ึงออนไลน์เว็บศูนย์สื่อฯ 
สพป.อด.๒ ที่ URL  http:www.mrcud2.com  ออนไลน์มาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙  และในปัจจุบันได้น าเว็บไซต์ 
ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๒ วางไว้เป็น Sub website ที ่URL http://www.mrcud2.com/superud2 เนื่องจาก
พ้ืนที่ Host server เดิมที่วางบน Host Server ของ สพฐ.ถูกยกเลิกการใช้ ซ่ึงเว็บกลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๒ ออนไลน์มา
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ การวางสื่อออนไลน์ ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๓.๑) ท าการศึกษาเนื้อหาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระดับชั้น  
    ๓.๒) ออกแบบซอฟท์แวร์ วางโครงสร้าง Story broad สื่อ 
    ๓.๓) สร้างสื่อออนไลน์ ซ่ึงอาจใช้ซอฟท์แวร์มากกว่า ๑ ซอฟท์แวร์ในการสร้างสื่อ ๑ ชิ้นงาน 
ซ่ึงสื่ออาจออกมาหลากหลายในรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI),  E-book , Couse ware , บทเรียนบน
เครือข่าย ฯลฯ 
    ๓.๔) ทดลองใช้สื่อ ปรับแต่งให้มีความสมบูรณ์  
    ๓.๕) น าสื่ออัพโหลดขึ้นไปวางบนเว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒ ที ่www.mrcud2.com 

 

 

 

http://www.mrcud2.com/superud2
http://www.mrcud2.com/
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  ๔) งานให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม การใช้นวัตกรรม การท าผลงานวิชาการ
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐาน การใช้สถิติแปลผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  การให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจเครื่องมือการท าการวิจัย  การตรวจสอบผลงานทางวิชาการฯลฯ ซ่ึงผู้มาใช้บริการจะมาติดต่อด้วยตัวเอง  
ทั้งแบบเป็นทางการ(มีหนังสือราชการจากหน่วยงานต้นสังกัดมาขอความอนุเคราะห์)  และไม่เป็นทางการ  

แผนผังการด าเนินงานของศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ. ของ สพป.อด.๒ 

 

  

  

 

 

 
  ๑.๓  งานนิเทศการศึกษา  :  เป็นงานประจ าที่ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องท าถึงแม้จะอยู่กลุ่มงานใดก็ตาม  ซ่ึงมี
รายละเอียดและการด าเนินการนิเทศ  ดังนี้ 
   ๑) การนิเทศการศึกษา  ของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอยู่ ๓ เรื่องหลักๆ  
    ๑.๑) การนิเทศด้านวิชาการกลุ่มงานที่รับผิดชอบซ่ึงในที่นี่คือการนิเทศสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา   
    ๑.๒)  การนิเทศงานโครงการ อาจเป็นโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือโครงการ 
ที่หน่วยงานอ่ืน กลุ่มอ่ืน ขอความร่วมมือมา และการนิเทศงานโครงการของกลุ่มนิเทศ กลุ่มงานสื่อฯ จัดท าเอง  
    ๑.๓) การนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ ซ่ึงต้องนิเทศทุกงานที่อยู่ใน
โรงเรียน รวมทั้งบางครั้งต้องช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วย 
   ๒) กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นทฤษฎี เป็นหลักการ เป็นแนวปฏิบัติที่สอนกันในสถานศึกษา 
แต่ในบางครั้งต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีนั้นเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของปัญหา ของทรัพยากร สภาพบริบทของ
ชุมชน  สภาพของทรัพยากรที่มีอยู่  ซ่ึงกระบวนการนิเทศการศึกษา มีดังนี้ 
    ๒.๑) การวางแผน (Planning) ก่อนการวางแผนจ าเป็นต้องศึกษาฯ สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ศึกษาความต้องการของบุคลากรในสังกัด ศึกษาแนวนโยบายของรัฐบาลยุคนั้นๆ แล้วจัดท าแผนเพ่ือพัฒนางาน 
แก้ปัญหา ส่งเสริมสนับสนัน งานในส่วนรับผิดชอบ ซ่ึงแบบฟอร์มการเขียนแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ตามยุค
ตามสมัย แต่ก็จะมีการก าหนดว่า จะท าอะไร ที่ไหน เม่ือไร อย่างไร ใช้งบประมาณ ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง 
วัตถุประสงค์ของแผน และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าแผนฯลฯ  
    ๒.๒) การจัดสายงาน (Organizing) เป็นการจัดสายงานหรือจัดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตาม
แผนที่วางไว้ ประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ส าหรับการด าเนินงาน จัดท าภาระหน้าที่ของบุคลากรและพัฒนานโยบาย

ในการท างาน  

รับสื่อ  
เก็บรวบรวม 

แยกประเภท/

หมวดหมู่ ผลิตสื่อ ทดลองใช้ 

ให้บริการ 

ยืม-สื่อเอกสาร 

ส าเนา-CD/DVD 

ออนไลน์- 
www.mrcud2.com 

 

ลงทะเบยีน 

ให้ค าปรึกษาการผลิต/ใช้/เขียนรายงานวิจัยสื่อ 
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    ๒.๓) การน า (Leading) เป็นการน าบุคคลต่างๆ ในการท างาน ซ่ึงต้องมีการตัดสินใจ ให้
ค าปรึกษา สร้างแรงจูงใจในการท างาน สื่อสารท าความเข้าใจในขณะท างาน  ริเริ่มการท างาน  แนะน า อธิบาย สาธิต 
ฯลฯ  
    ๒.๔) การควบคุม (Controlling)  ช่วยแก้ไขการท างานที่ไม่ถูกต้อง ว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่
ผิด กระตุ้นให้ปฏิบัติงาน สร้างเกณฑืในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  

    ๒.๕) การประเมินผลการท างาน (Assessing) เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน วัดและ

ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและท าการวิจัยผลการปฏิบัติงาน 

   ๓) การนิเทศภาคสนาม  ณ  โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด ศึกษานิเทศก์ต้องศึกษาเส้นทางการ
เดินทาง เวลาที่ใช้ในการเดิน เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนิเทศ  เม่ือถึงโรงเรียนเป้าหมาย พบปะกับ
บุคลากรในโรงเรียน ท าการนิเทศตามที่วางแผนไว้  ให้ค าแนะน า  ให้ข้อเสนอแนะ เขียนสมุดเยี่ยมนิเทศและถ่ายรูป
เป็นหลักฐาน 

   ๔) การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แผนผังกระบวนการนิเทศของกลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.๒ 

 

 

 

 

๒.งำนเชิงเทคนิค 

  ๒.๑ งำนฮำร์ดแวร์ เป็นงานที่เก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เก่ียวกับสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และเครื่องใช้ส านักงานที่เป็นเทคโนโลยี ซ่ึงกลุ่มงานสื่อฯ จ าเป็นต้องมีไว้ใช้งาน  ทดลองใช้ 
ฝึกซ่อมแซม  สาธิตการใช้อบรมครู บุคลากรทางการศึกษา  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ส ารวจสภาพฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต  
   ๒) เขียนโครงการเพ่ือจัดหางบประมาณในการจัดซ้ือ 
   ๓) ส่งประเภท จ านวน ฮาร์ดแวร์  ที่ต้องการจัดซ้ือไปยังกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือขอ
อนุมัติจัดซ้ือตามล าดับ 
   ๔) รับฮาร์ดแวร์ จากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
   ๕) ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ ทดลองใช้งาน  
   ๖) ฝึกใช้งานฮาร์ดแวร์ จนเกิดทักษะ  ตลอดจนฝึกซ่อมแซมเม่ือเกิดปัญหาจากการใช้งาน 
   ๗) บางฮาร์ดแวร์ต้องท าการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้งานเป็น มีทักษะการใช้งาน

และการซ่อมบ ารุง 

วางแผน 

(Planning) 

จัดสายงาน 

(Organizing) 

การน า 

(Leading) 

ควบคุม 

(Controlling
) 

ประเมินผล 

(Assessing) 
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  ๒.๒ งำนซอฟท์แวร์  เป็นงานเก่ียวกับโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับฮาร์ดแวร์ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและ
ความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา อัพเดทเวอร์ชั่น เร็วมาก คนท างานที่เก่ียวกับ  
งานซอฟท์แวร์ ต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่ประจ า กลุ่มงานสื่อฯ ได้ด าเนินการเก่ียวกับงานซอฟท์แวร์ ดังนี้ 
   ๑) ส ารวจการเปลี่ยนแปลงของซอฟท์แวร์ในท้องตลาดปัจจุบัน 
   ๒) ท าการจัดซ้ือซอฟท์แวร์และคู่มือการใช้ (ส่วนมากใช้เงินส่วนตัว) 
   ๓) ติดต้ังและฝึกใช้ซอฟท์แวร์  
   ๔) ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
   ๕) บางซอฟท์แวร์ ต้องเขียนโครงการและด าเนินการอบรมการใช้งานเพ่ือการเรียนการสอนแก่ครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒.๒ งำนเครือข่ำยสัญญำณโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นของฮาร์ดแวร์ในปัจจุบัน 
ทั้งเครื่องรับโทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  กลุ่งานสื่อฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ส ารวจอุปกรณ์รับสัญญาณเครือข่ายที่มีอยู่และที่ต้องการเพ่ิมเติม 
    ๒) ส่งประเภท จ านวน อุปกรณ์รับสัญญาณเครือข่าย   ที่ต้องการจัดซ้ือไปยังกลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือตามล าดับ 
   ๓) ติดต้ัง ฝึกใช้งาน ฝึกซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
   ๔) บางอุปกรณ์รับสัญญาณเครือข่าย   ต้องเขียนโครงการและด าเนินการอบรมการใช้งาน  

เพ่ือการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แผนผังการท างานเชิงเทคนิคของศึกษานิเทศก์กลุ่มสื่อฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจสภาพปัจจุบนั/จ านวน/คุณภาพ/ความต้องการ/ 

แนวโน้ม/ของฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์/ระบบเครือข่ายสัญญาณทางไกล  

ด าเนินการจัดซือ้ / จัดหาฮาร์ดแวร์ 

ซอฟท์แวร์/ระบบเครือข่ายสัญญาณ 

รับฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์/ระบบเครือข่ายสัญญาณ 

ฝึกใช้งาน/ประยุกต์ใช้/จนเกิดทักษะ 

เขียนโครงการอบรมครู(บางกรณี) 

นิเทศติดตาม /ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา 



-๘- 

๓. งำนพิเศษ (อ่ืนๆ) 

 ๓.๑ งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ เป็นงานหนึ่งที่ศึกษานิเทศก์ ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ส่งเสริม 
งานในวิชาชีพ ให้ด าเนินงานเป้นไปด้วยราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพต่อผลการด าเนินงาน ซ่ึงในปัจจุบัน 
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อด.๒ มีงานในส่วนที่เก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา ดังนี้ 
   ๑) งานวิจัยในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ๓๘  เขตพ้ืนที่การศึกษา ใน ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๕๓ โรงเรียน 
ซ่ึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและได้ส่งโรงเรียน 
บ้านห้วยผึ้ง อ าเภอศรีธาตุ เป็นโรงเรียนต้นแบบของเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมโครงการ  ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวม ๖ ปีงบประมาณ ซ่ึงรูปแบบการด าเนิน
โครงการ พอสรุปเป็นแผนผัง ได้ดังนี้ 

แผนผังการท างานวิจัยในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (มข.) 

ประชุมชีแ้จง/อบรมครู/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ 

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (มข.) 

มอบนวัตกรรม / เอกสาร / สื่อ / หนังสือเรียน 

อบรมการใช้นวัตกรรมของโครงการ 

โรงเรียน/ครู/ผู้บริหารน านวัตกรรมไปใช้ในโรงเรียน 

ศึกษานิเทศก์ / อาจารย์มหาวิทยาลัย 

นิเทศติดตามโครงการ ณ โรงเรียน 

 

เม่ือสิน้ปีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ประชุมสรุปโครงการ 

รับทราบสภาพปัญหา/ความต้อง/แนวทางแก้ไข 

เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในปีต่อไป 



-๙- 

  จากแผนผังของโครงการศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ ต้องท างานประสานกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ต้องศึกษาวิธีการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ให้เข้าใจ 
น าไปใช้ได้ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทัวไปได้ 

  ๒) การวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นงานวิจัยที่บุคลากรของกลุ่มงานสื่อฯ  
ส่งเค้าโครงการวิจัยไปขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซ่ึงรับงบประมาณ
สนับสนุนให้ท าการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซ่ึงได้ส่งรายงานวิจัยการด าเนินงานตามโครงการในปีการศึกษา
๒๕๕๗ แต่เป็นโครงการที่ต้องเวลาในการอบรมครู ผลิตสื่อ ทดลองใช้สื่อ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน เก็บข้อมูล วัด
ประเมินผล เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงพอสรุปเป็น แผนผัง การด าเนินงานได้ดังนี้  

ผแผนผังการวิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนเค้าโครงขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

น าเสนอนเค้าโครงการวิจัย 

วช.อนุมัติงบประมาณน ามาใช้อบรมครูกลุ่มเป้าหมาย  

ให้ครูความรู้ท่ีได้ไปผลิตสื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียน 

ศึกษานิเทศก์ ออกพืน้ท่ีนิเทศติดตามเก็บข้อมูล 

ณ ห้องเรียนครูกลุ่มเป้าหมาย 

ให้ค าแนะน า/ชีแ้นะ/ปรับปรุงแก้ไข/ประเมินประสิทธิภาพสื่อ 

ความพึงพอใจ 

เป็นสื่อมาตรฐานใช้จัดการเรียนรู้ได้กับนักเรียนท่ัวไป 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.mrcud2.com 

เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/แปลผล/เขียนรายงานวิจัย  

ไม่พอใจ 
พอใจ 



-๑๐- 

  ปัจจุบันศึกษานิเทศก์กลุ่มงานสื่อฯ คุณครูทั้งในและนอกสังกัด ได้ทยอยอัพโหลดสื่อขึ้นวางบน
เว็บไซต์ ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒ (www.mrcud2.com) อยู่เรื่อยๆ จากสถิติผู้มาใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ทุกสื่อ
มีผู้ใช้งานมากว่า ๕๐๐ คน  
  ๓) การวิจัยการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ ด าเนิน
โครงการโดยส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ศึกษานิเทศก์กลุ่ม
งานสื่อฯ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วย ได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในบทบาทของผู้ประสานงาน แจ้งโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยาและโรงเรียนเลิงถ่อน
โนนสมบูรณ์ ให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่ด าเนินการโดย สพฐ.  ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ครู 

กรอกข้อมูลตามที่ หน่วยงานต้นสังกัดท าการวิจัย บางครั้งต้องลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วย 

 ๓.๒  งำนนโยบำย  เป็นงานที่ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่มาบริหารประเทศในยุคนั้นๆ ซ่ึงจะ
เปลี่ยนแปลง หรือมุ่งเน้น ไปตามวิสัยทัศน์ มุมมอง นโยบายหาเสียงในแต่ละยุค ซ่ึงในรัฐบาลยุคปัจจุบัน กลุ่มงานสื่อ  
มีงานตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
   ๑) การจัดการเรียนการสอนทางไกล แบ่ง ๒ ประเภท ดังนี้ 
    ๑.๑) การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อโทรทัศน์การศึกษา  (DLTV : Distance 

Learning Television ) มีรูปแบบการจัด ดังนี้ 

แผนผังการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย DLTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพฐ.จัดสรรงบประมาณจัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนขนาดเล็ก  

โรงเรียนจัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมติดตัง้ใช้งาน 

สพป./สพม. จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ  

สพฐ.จัดอบรครูโรงเรียนปลายทางผ่านโทรทัศน์การศึกษา  

ครูศึกษาคู่มือครู / จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อDLTV 

ศึกษานิเทศก์ ออกพืน้ท่ีนิเทศ ติดตาม ณ ห้องเรียน 

พร้อมให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 

ศึกษานิเทศก์จัดอบรมการบ ารุงรักษา ซ่อมบ ารุง แก้ไข  

ติดตัง้ ปรับแต่งเคร่ืองรับสัญญาณ /โทรทัศน์ ให้ชัดเจน 

http://www.mrcud2.com/


-๑๑- 

  ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะ  ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค ศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  บันทึกรายการลงในแผ่น DVD บริการส าเนาลงแผ่น 
DVD ให้ครู  ติดต่อขอส าเนาสื่อ DLTV  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในท้องถิ่น ลงใน USB Hard drive บริการส าเนาสื่อ 
DLTV ลงใน USB Hard drive แก่โรงเรียนที่ขอให้บริการ  จัดอบรมการแก้ปัญหาการรับสัญญาณไม่ได้หรือไม่ชัดเจน 
ฯลฯ  
   ๑.๒) การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT : Distance 
Learning Information Technology)  เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึงใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มอบให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ITEC) 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการ แต่ในการนิเทศการศึกษา ณ  โรงเรียน ห้องเรียน ยังเป็นหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์  เช่นเดิม เพราะเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิควิชาชีพเฉพาะของศึกษานิเทศก์  ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานสื่อฯ  
จึงต้องเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี  เทคนิคการใช้งาน การนิเทศงานในโครงการฯ 
   ๒) ห้องสมุดมีชีวิต (3D) เป็นโครงการที่ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานสื่อฯ ต้องท างานร่วมกับ ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพราะเป็นงานในลักษณะร่วมกัน ในส่วนของศึกษานิเทศก์กลุ่มงานสื่อฯ 
รับผิดชอบ ได้แก่  การจัดอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ซ่ึงเป็นโปรแกรมการบริหารจัดการและการ
ให้บริการห้องสมุด (มีลิขสิทธ์ิ) ซ่ึงส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดท าโปรแกรมให้  ก่อนที่ศึกษานิเทศก์จะอบรมครู 
ศึกษานิเทศก์ต้องติดต้ังโปรแกรมและทดลองใช้จนคล่องก่อน จึงจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ดัง

แผนผังนี้ 

แผนผังการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต (3D) 

 

 

 

 

   ๓) OBEC Channel เป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทางสถานีโทรทัศน์
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโครงการที่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IP Star 
ออกอากาศผ่านดาวเทียม ๑ ช่องสัญญาณ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ซ่ึงในปัจจุบันหลายโรงเรียน
เลิกใช้จานรับสัญญาณ IP Star แล้วเพราะรับสัญญาณได้ช้ามากและใช้ได้เป็นบางวัน  ส่วนอีกช่องทางในการรับชม
รายการสด ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทาง http://www.plan.obec.go.th  ซ่ึงในโรงเรียนการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนสดๆ นั้นท าได้ยากมากเนื่องความไม่เสถียรของสัญญาณอินเตอร์ในพ้ืนที่ห่างไกล  ในโครงการ
นี้ ศึกษานิเทศก์ จึงเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่สนใจ หากต้องการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อจาก OBEC Channel ควร

ใช้ดาวน์โหลดสื่อมาเก็บไว้ก่อน  แล้วน าไปจัดการเรียนการสอนที่หลัง ฯลฯ 

 

รับมอบโปรแกรม  

จาก สพฐ 

ติดตัง้ ทดลอง 

ใช้งาน 

จัดอบรมครู 

/บุคลากร 

นิเทศติดตาม 

การใช้งานจริง 

ณ โรงเรียน 

http://www.plan.obec.go.th/


-๑๒- 

 

   ๔) OBEC Learning Gateway  เป็นโครงการของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ด าเนินการ
มาต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ให้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดต้ังศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ. ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒ (ชื่อเดิม)  บริหาร ด าเนินการโดยกลุ่มงานสื่อฯ  เป็นที่รวบรวมสื่อหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์  ให้บริการยืม ส าเนา ให้ค าปรึกษา จัดอบรมฯ ผลิตสื่อต้นแบบ เผยแพร่

สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ศูนย์สื่อ ซ่ึงพอสรุปเป็นแผนผัง ดังนี้ 

แผนผังการด าเนินงาน OBEC Learning Gateway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๕) โรงเรียนประชารัฐในส่วนที่เก่ียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการสานพลังประชารัฐ 
เป็นโครงการในรัฐบาลยุคปัจจุบัน (คสช.) ที่มี พณ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยการระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนมาช่วยพัฒนางานโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น 
รัฐบาลตอบแทนโดยการให้น าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการไปลดภาษีรายได้ ได้ ๒ เท่าของที่จ่ายไป ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการโรงเรียนประชารัฐที่มีบริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น จ ากัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก ซ่ึงได้ติดต้ัง
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในทุกห้องเรียน ได้แก่ โทรทัศน์ ขนาด ๕๐ นิ้ว ๑ เครื่อง คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ๑ เครื่อง นอกจากนี้ยัง
ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งแบบสายและแบบไร้สาย จัดให้มีกล้องวิดีโอ ระบบถ่ายสอดโทรทัศน์ภายในโรงเรียน
ไปยังทุกห้องเรียน จัดให้มีสัญญาณอินเตอร์ผ่านระบบออฟติคไฟเบอร์ ในส่วนของซอฟท์แวร์ บริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น 
จ ากัด ได้บรรจุสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ลงไปในคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 

รายชั้นเรียน   

รวบรวมสื่อทุกรูปแบบ จาก สพฐ., โรงเรียน, หน่วยงาน 

องค์กรอ่ืนๆ และผลิตสื่อต้นแบบเอง 

จัดเก็บ ลงทะเบยีน ให้บริการแก่บุคลากรท่ีสนใจ 

ยืม ส าหรับสื่อเอกสาร 

ส าเนา ส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.mrcud2.com 

 

บริการอบรมผลิตสื่อฯตามท่ีร้องขอ 

และเขียนโครงการโดยกลุ่มงานสื่อฯ 

http://www.mrcud2.com/


-๑๓- 

 
   ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ เข้าไปมีบทบาทในโครงการนี้ ตรงที่เข้าไปตรวจสอบ แนะน า  
ให้ค าปรึกษา การน าฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มาใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ แนะน าการบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้นานๆ 
คุ้มค่างบประมาณที่ได้ลงทุนไป โดยการออกพ้ืนที่ไปนิเทศ  ณ  โรงเรียน ห้องเรียน สอบถามผู้บริหารโรงเรียน  
คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ถึงการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นและทดลองใช้เพ่ือทดสอบระบบต่างๆ  
หากมีปัญหาก็สามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาครูได้ 
  
  ๓.๓. งำนให้ควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืน   เป็นงานที่ได้รับการร้องขอหรือให้การช่วยเหลือหน่วยงาน  
องค์กรอ่ืนๆ ที่ขอความร่วมมือมา ซ่ึงพอแยกได้ ดังนี้ 
   ๑) องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.) ขอความร่วมมือขอให้บุคลากรกลุ่มงานสื่อฯ ให้ร่วมมือ
เป็นกรรมการก าหนดคุณลักษณะสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมทั้งเป็นกรรมการตรวจรับในบางครั้ง   นอกจากนี้
ยังร่วมเป็นกรรมการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อีกด้วย  
   บทบาทของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ  ควรศึกษาคุณลักษณะของสื่อทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
ให้เข้าใจ อ่านพิจารณาเง่ือนไขของ อบจ.อุดรธานี ให้เข้าใจก่อนจึงลงนามรับรอง  ส่วนการเป็นกรรมการตัดสินการ
ประกวดสื่อควรอ่านพิจารณาเกณฑ์การประกวดให้เข้าใจดีก่อน ด าเนินการตัดสินและควรมีจ านวนกรรมการเป็น
จ านวนค่ีเพ่ือความเป็นเอกฉันท์ในการตัดสิน 
   ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูในจังหวัดอุดรธานี คุณครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนมากในสังกัด สพป.อด.๒ จบมาจากสถาบันนี้ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ ได้เข้าไป
เก่ียวข้องโดยเข้าร่วมอบรมด้านสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่สถาบันจัดอบรมฯ ส่งคุณครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ตามที่ขอความร่วมมือมา ขอส าเนาสื่อ e-dltv ลงใน USB hard drive เพ่ือมาส าเนาให้โรงเรียนในสังกัดอีกทีหนึ่ง 
ฯลฯ 
   ๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล เป็นการให้ความร่วมมือด้านการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ 
การอบรม ตามจ านวนและคุณสมบัติที่ทางสถาบันก าหนดมาให้ บทบาทของศึกษานิเทศก์ คือ คัดเลือกคุณครูที่มี
คุณสมบัติและตามจ านวนที่สถาบันก าหนดมาให้  นิเทศติดตามการอบรมและนิเทศติดตามการน าไปใช้งาน  ณ  
โรงเรียน  
   ๔) ส านักพิมพ์เอกชน ส่วนมากจะติดต่อขอข้อมูลโรงเรียน ครู นักเรียน ขออนุญาตเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์สื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสื่อฯ ควรมีข้อมูลต่างๆ ไว้คอยให้บริการ  

และพิจารณาให้ความร่วมมือเป็นรายๆ ไป 


