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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                                                      สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

คํานํา 
 

 ขาพเจานางนชรพร  ประมวลสุข ปฏิบัติหนาท่ีศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กลุมนิเทศ ติดตาม      
และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานข้ึนเพื่อใหตนเองและบุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         
ไดทราบถึงบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและใชเปนแนวทาง                               
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน   
ไดอยางมีคุณภาพ เทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐานอันสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค                  
และบรรลุเปาหมายของการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศกและผูเกี่ยวของทุกคนท่ีไดใหคําแนะนําและชวยเหลือ                    
ในการจัดทําคูมือดังกลาวนี้จนสําเร็จดวยดี 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                                                      สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                                                      สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

 

 
 
 
 

 
 
 

 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการ บริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลให
ผูเรียนเกิดการเรยีนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา 

 

 
 
 

1. เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. เพื่อสรางนวัตกรรมคุณภาพของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีแนวทาง

นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
3. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด

กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
4. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
5. เพื่อสงเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ 
6. เพื่อสงเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาใหเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได

มาตรฐาน

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 แนวคิด 

วตัถุประสงค ์
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 ศึกษานิเทศกทุกคน ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติ
หนาท่ี เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหไดมาตรฐานและเปาหมาย ดังนี้ 

1.งานนิเทศการศึกษาโดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการ 
เรียนรูมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 2.การศึกษา คนควาทางวิชาการ เพื่อจัดทําเปนเอกสาร คูมือและส่ือใชในการปฏิบัติงานและเผยแพร
ใหครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู 
 3.การวิเคราะห วจัิยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใชใน
การปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูสนใจท่ัวไป 
 4.การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อใชเปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ 
 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 

1.งานตามหนาท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 



๕ 
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 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปนกลุมงานท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ใน 
การบริหาร และจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลให
ผูเรียน ท้ังระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา โดย 
ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานศึกษา 
คนควาทางวิชาการและวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหมีความรู ความเขาใจในหลักการ
นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียนในระดับสูงมีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งาน
วิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทํารายงานโดยแสดงใหเห็นวามีการวิจัย
และพัฒนา มีการสรางองคความรูใหม เพื่อนําผลท่ีไดไปใชในการพัฒนาการนิเทศการศึกษามีการเผยแพรอยาง
กวางขวาง มีการถายทอดและไดรับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคช้ันสูงในการ
นิเทศอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิพล สามารถท่ีจะพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเปน
แบบอยางแกวิชาชีพสงผลใหครูและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรูบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
 

 
 
 
 
 1. การนิเทศการศึกษา ไดแก หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกรับวนการ กลยุทธการ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรางทักษะในการนิเทศ การใชกลยุทธ
ในการนิเทศ การนํานวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริมใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได ติตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการการเรียนรู  การสอนและบริหาร
จัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพรผลงานดานการนิเทศการศึกษา แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใช
เทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลายดานความเปนกัลยาณมิตร 
 2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดแก ระบบและทฤษฏีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตางๆ การวิเคราะหและ
กําหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษาโดย

2.งานตามขอบขาย ภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 



๖ 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผลเพื่อจัดทํานโยบายแผนและการ
ติดตามประเมินผลดานการศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนด นโยบายและการวางแผนดําเนินงาน
และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
มุงใหเกิดผลดีคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคม และส่ิงแวดลอม 
 3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไดแก ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผลการจัดการ 
การศึกษาพิเศษโดยสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตร 
สถานศึกษา สาธิตและแนะนําครูใหมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของผูเรียน มีการ 
ประเมินหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชไดอยางมีคุณภาพ 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะหวิจัยการจัดทํามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 
กํากบั ติดตามและประเมนิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและ 
การวางระบบการจัดทํารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพฒันาอยางตอเนื่องและ 
พรอมรับการประเมินภายนอกตอไป 

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ไดแก หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาโดยสามารถใหคําปรึกษาแนะนําการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ ของ
ศึกษานิเทศกการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรูบริหารจัดการศึกษาโดยใช โรงเรียน 
เปนฐาน 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ไดแก ระเบียบการวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชโดย 
สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการวิจัยไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอนใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดําเนินการ
วิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ดานการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ไดแก กลวิธีการนําเสนอ
ความรูแนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควา ฯลฯ 
การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทตางๆ
แนะนําและใหคําปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานําเสนอความรู 
แนวคิด ทฤษฎีดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมตอการเรียนรู 

๘. การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเน็ต 
คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธสํานักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานไดอยางเหมาะสม ใหคําปรึกษา แนะนําการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธภาพและมีเกิดประสิทธิผล 

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
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๑. งานธุรการ 
๒. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 
    ๒.๑ งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาสและผูมี 

ความสามารถพิเศษ 
              ๒.๒ งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    ๒.๓ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
๓. กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๓.๑ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๓.๒ งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
๔. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๔.๑ งานสงเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๔.๒ งานศึกษา คนควา วเิคราะห วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
๕. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๕.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
    ๕.๒ งานสงเสริมสนับสนุน เครือขายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ และชุมชน 
    ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
    ๕.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๖. กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๖.๑ งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.๓ งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   ๖.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    ๗.๑ งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
    ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ขอบขายภารกิจ 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดจัดทําคําส่ังมอบหมายหนาท่ี
รับผิดชอบของศึกษานิเทศก ตามคําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ท่ี 333/2564 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 

 
   
 
 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความคลองตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึง
กําหนดหนาท่ีใหศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   นางสาวนชรพร  ประมวลสุข    ตําแหนงศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี 
รับผิดชอบ  ดังนี ้
 

    ปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานสงเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    1. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
    2. ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานสงเสริม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    3. ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอําเภอบางปะหัน กลุมโรงเรียนเมืองชัยพระเจาตาก และกลุมโรงเรียนโพธิ์
สามตน  
          ๓.๑  กําหนดเปาหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ 
          ๓.๒  ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
          ๓.๓  ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
          ๓.๔  ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทุกระดับ (หองเรียน โรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา) 
          ๓.๕  ประเมิน สรุปและรายงานผลดานการสงเสริมการวิจัย 
    4. ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
    5. ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
    6. ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัย
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหสถานศึกษานําไปพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
    7.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ

3. การมอบหมาย
 

 3.1 การมอบหมายงานรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 
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ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
     8.  งานสงเสริม พัฒนา ใหบริการและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเล่ือนวิทยฐานะในกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและสาระการเรียนรูภาษาไทย 
     9.  ประสาน สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา  การติดตาม  ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
    ๑๐.  ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ๑๑. รับผิดชอบงานโครงการวิจัยทางการศึกษา  สงเสริมการทําวิจัยทางการศึกษาใหแกครู ผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา 
    ๑๒.  รับผิดชอบโครงการแนะแนวอาชีพ 
    ๑๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                                                      สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๑๕ 

 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                                                      สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
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