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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการปฏิบัติของศึกษานิเทศก์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งเป็นสารสนเทศสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานให้มีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง
ครอบคลุมและชัดเจน 

คู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วยภาระงานขอบข่ายหน้าที่กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบข่าย
ภารกิจหน้าที่ประจำแผนการปฏิบัติงานและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายของ นายเสรี โพธิ์นิล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนสำคัญและทำให้คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์สามารถ
นำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 นายเสรี  โพธิ์นิล 
 ผู้จัดทำ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
นายเสรี โพธ์ินิล ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ๑ 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 

๑.สาระสำคัญ 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
ได้กำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไว้ดังนี้ 

๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓. วิจัย  พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

๔. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๕. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๖. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

๗. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒. กรอบการปฏิบัติงาน 

 จากการดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบาย 
ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ที่กำหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัด
ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นกลุ่มงาน
ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา ระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก็แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมี คู่มือการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศกแ์ต่ละบุคคลตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

 นายเสรี โพธิ์นิล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และรับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ จำนวน ๑๓ 
โรงเรียน ตามกรอบโครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้ 

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๑ ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๒ ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อตันแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ 

ตามความต้องการของสถานศึกษา 

 
 



             

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นายเสรี โพธ์ินิล ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ๒ 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 

๑.๓  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๑.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพ่ือนำผลมา 

ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาวิจั ยเพ่ือ
พัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความสถานศึกษา 

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที ่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี ่ยนผลการวิเคราะห์ วิจ ัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื ่อ นวัตกรรม           
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

๓. แนวคิด 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๔ เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่ งผลให้ ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

 

๔. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

๕. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่ม
นิเทศติดตามประเมินผลและจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการนิทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 
 
 
 



             

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นายเสรี โพธ์ินิล ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ๓ 
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๖. ขอบเขตของงาน 

งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการศึกษาความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถ ในการผลิต การพัฒนา การใช้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการให้บริการ สื่อการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

๗. คำจำกัดความ 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิต พัฒนา  
และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดบริการสื่อ เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

 

๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับ

การจัดการเรียนรู้ 
๒.๑. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๒. สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของ
สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ 

๖. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๗. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นายเสรี โพธ์ินิล ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ๔ 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 

๙. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 



             

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นายเสรี โพธ์ินิล ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ๕ 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

 
 

๑๐. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๒. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา  
      การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

๑.๓. ประเมินผล การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
๔.งานนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๕.งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



 


