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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คำนำ 
 

 ข้าพเจ้านางสาวนิดาพร ชารี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
เพ่ือให้ตนเองและบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่า
เทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานอันส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือใน
การจัดทำคู่มือดังกล่าวนี้จนสำเร็จด้วยดี 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในการ บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

 

 
 
 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. เพ่ือสร้างนวัตกรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีแนวทาง

นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด

กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
5. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
6. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้

มาตรฐาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 แนวคิด 

วตัถุประสงค ์
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 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติ
หน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและเป้าหมาย ดังนี้ 

1.งานนิเทศการศึกษาโดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2.การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 3.การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
 4.การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ 
 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก ์

1.งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ใน 
การบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียน ทั้งระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานศึกษา 
ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศกึษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูงมีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งาน
วิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัย
และพัฒนา มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษามีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูงในการ
นิเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิพล สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น
แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บ รรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศกึษาธิการ เป็นผู้มวีินัย คุณธรรม จริยธรรม  
 

 
 
 
 
 1.การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกรับวนการ กลยุทธ์การนิเทศ
การศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ใน
การนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้ ติตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการการเรียนรู้  การสอนและบริหาร
จัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้
เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 
 2.นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฏีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การวิเคราะห์และ
กำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษาโดย

2.งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ภารกจิ สาระความรู้ และลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                                                                      สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดทำนโยบายแผนและการ
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกบัการกำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงาน
และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุง่ให้เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพฒันาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผลการจัดการ 
การศึกษาพิเศษโดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษา สาธิตและแนะนำครูให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน มีการ 
ประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา 
วิเคราะห์วิจัยการจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 
กำกบั ติดตามและประเมินผลการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ 
การวางระบบการจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ 
พร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป 

๕.การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ ของ
ศึกษานิเทศก์การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียน 
เป็นฐาน 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบการวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้โดย 
สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอนให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดำเนินการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอ
ความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ
แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษานำเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธภาพและมีเกิดประสิทธิผล 

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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๑. งานธุรการ 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
    ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ม ี

ความสามารถพิเศษ 
              ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. กลุม่งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
๔. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง และชุมชน 
    ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
    ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๖. กลุม่งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   ๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
    ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ขอบข่ายภารกิจ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ที่ 333/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 

 
   
 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึง
กำหนดหน้าที่ให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   นางสาวนิดาพร  ชารี    ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกระบวนการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ควบคุม กำกับ ดูแล ประสาน ติดตามและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

๑. งานภารกิจ 
    ปฏิบัติงานหัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑.๑ ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบที่เหมาะสมกับ   
         ศักยภาพของสถานศึกษาในสังกัด 
๑.๑.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการเรียนรู้ปฐมวัยให้มีคุณภาพได้   
          มาตรฐาน 
๑.๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
         และการนำหลักสูตรไปใช้ 
๑.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ 
         เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปฐมวัย 
๑.๑.๕ รวบรวมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
๑.๑.๗ ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือ 
         พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
๑.๑.๘ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำข้อมูล 
         ใช้ในการวางแผนพัฒนา 
๑.๑.๙ ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

3.การมอบหมายงาน 

 3.1 การมอบหมายงานรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
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๑.๑.๑๐ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรม 
           ระดบัปฐมวัย 
๑.๑.๑๑ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    
            เทศบาล เป็นต้น 
๑.๑.๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑.๒ ปฏิบัติงานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย 
๑.๒.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 
๑.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร คร ูให้ใช้วิธีการทีห่ลากหลายในการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับ  
        ปฐมวัยในสถานศึกษา 
๑.๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย 
๑.๒.๔ พัฒนาวิธีการประเมินพัฒนาการและการจัดระบบสารสนเทศการประเมินพัฒนาการ 
๑.๒.๕ ส่งเสริม จดัทำและพัฒนาเครื่องมอืการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน   
ต่อไปนี้ 

๑) เครือ่งมือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
๒) เครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
๓) เครื่องมอืประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
๔) เครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๖) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

๑.๒.๖ รวบรวมเครื่องมือการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย 
๑.๒.๗ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยที่มีผู้จัดทำแล้วคัดเลือกให้เหมาะสมกับ  
         เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๑.๒.๘ บริการเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัยแก่สถานศึกษา 
๑.๒.๙ ติดตาม ตรวจสอบ การวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย 
๑.๒.๑๐ จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย 
๑.๒.๑๑ เผยแพร่แนวทางการวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และ  การนำหลักสูตรไปใช้ 
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปฐมวัย 
๑.๕ รวบรวมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
๑.๗ ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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      เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
๑.๘ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำข้อมูล
มาใชใ้นการวางแผนพัฒนา 
๑.๙ ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑.๑๐ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรม
ระดับปฐมวัย เป็นต้น 
๑.๑๑ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาล  เป็นต้น 
๑.๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ปฏิบัติงานส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้การศึกษาระดับปฐมวัย 
 

๓.งานนิเทศการศึกษา 
๓.๑ รับผิดชอบโรงเรียนเพ่ือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ในพ้ืนที ่  
      กลุ่มโรงเรียนในอำเภอนครหลวง ( ๑6 โรงเรียน ) ดำเนินการ ดังนี้ 
๓.๑.๑ กำหนดเป้าหมาย รูปแบบการนิเทศ ปฏิทิน ตารางการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ฯ 
๓.๑.๒ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๓.๑.๓ ประเมิน สรุปและรายงานผลด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
๓.๑.๔ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทุกระดับ (ห้องเรียน โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา) 
๓.๑.๕ ประเมิน สรุปและรายงานผลด้านการส่งเสริมการวิจัย 
๓.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดทุก    
       โรงเรียน 
๓.๓ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. งานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๑ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
๔.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
๔.๓ งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๔.๔ กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๔.๕ กิจกรรมประเมินโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย 
       ต้นแบบ / เครือข่าย 
๔.๖ ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๔.๗ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์ 
       เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย 
๔.๘ การจัดกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
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๔.๙ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี Best Practice 
๔.๑๐ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
๔.๑๑ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
4.12 นางสาวนิดาพร  ชารี  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนศรีทักษิณและกลุ่มโรงเรียนอุตรนคร  อำเภอนครหลวง  
4.13 รับผิดชอบงานโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Active  Learning)  
๔.๑4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มอบหมาย 
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