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คู่มือการปฏิบัติงานของ นางพิราวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ความเป็นมาและความสำคัญของคู่มือ 

 แนวคดิ  

  จากการดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและ

นโยบายของผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต ๑ที่กำหนดให้ข้าราชการทุก

คนในสังกัดต้องมีคู่มอืการปฏิบัติงานเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทีส่ามารถ

ตรวจสอบได้  

  กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

เชยีงใหม่ เขต ๑ เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนเิทศการศึกษา วเิคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศกึษา เพื่อให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการ บริหาร

และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมคีุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลใหผู้เ้รียน ทั้งใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตาม

ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษาที่มศีกึษานิเทศก์แต่ละคนรับผดิชอบตามกรอบ

งานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมคีู่มือการปฏิบัติงานของศกึษานิเทศก์แต่ละบุคคล 

  วัตถุประสงค ์ 

  ๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนางพิราวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ  ในการปฏิบัติราชการใน

ฐานะของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการ จัดการศกึษา  

  ๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศกึษา  

  ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศกึษาในบทบาท หน้าที่ และ

ภารกิจของศึกษานิเทศก์  

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ศกึษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศกึษา เพื่อ

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

  ๑.๑ งานนิเทศการศกึษา โดยส่งเสริมให้สถานศกึษาบริหารหลักสูตรสถานศกึษา จัดกระบวนการ

เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา พัฒนาการวัดและ ประเมนิผล
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การศกึษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาได้อย่างมคีุณภาพ  

  ๑.๒ การศกึษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใชใ้นการปฏิบัติงานและ 

เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

  ๑.๓ การวิเคราะห์ วจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศกึษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การศกึษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและผูส้นใจทั่วไป  

  ๑.๔ การตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศ

และการพัฒนางานวิชาการ  

  ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

  กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

เชยีงใหม่ เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศกึษา วเิคราะห์ วิจัย ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศกึษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และ

จัดการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรยีนเป็นฐาน ส่งผลให้ผูเ้รียน ทั้ง

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศกึษา โดย ปฏิบัติ

หนา้ที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศกึษา ค้า

คว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรยีนการสอน

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใหม้ีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการ

นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศกึษา การ ประกันคุณภาพ

การศกึษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผูเ้รียนในระดับสูง มคีวามสามารถในการวาง แผนการนเิทศการศกึษา 

งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศกึษา และจัดทำ รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการ

วิจัยและพัฒนา สรา้งองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มกีารเผยแพร่อย่าง

กว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชัน้สูงในการ

นิเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่

วิชาชีพส่งผลใหค้รูและบุคลากรในเขตพืน้ที่การศกึษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของ

หลักสูตร มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของเขต พื้นที่การศกึษาและกระทรวงศกึษาธิการ เป็นผู้มีวนิัย 

คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

  ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนเิทศ วิธีการและกระบวนการนเิทศ        

กลยุทธ์การนเิทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศกึษา การสร้างทักษะในการนเิทศ 

การใชก้ลยุทธ์ในการนเิทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนเิทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา การนเิทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วจิัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนา

ระบบการนเิทศภายในสถานศกึษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรยีนรูก้ารสอน

และการบริหารจัดการการศกึษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใชเ้ทคนิคการนเิทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ 

สังคมและการเมอืงไทยที่มอีิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศกึษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วเิคราะห์และ

กำหนดนโยบายการศกึษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศกึษา 

โดย สามารถใหค้ำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้มูล และรายงานผลเพื่อ จัดทำนโยบาย แผนและ

การตดิตามประเมินผลด้านการศกึษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและการวางแผน

ดำเนนิงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา ใหค้ำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาที่มุ่งใหเ้กิดผลดี คุม้ค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  

  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร 

สถานศกึษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จติวิทยาการศกึษา การวัดและการประเมินผล การ

จัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถใหค้ำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ หลักสูตร

สถานศกึษา สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรยีน ประเมินหลักสูตร

และการนำหลักสูตรไปใช้  

  ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศกึษา 

มาตรฐานคุณภาพการศกึษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา สามารถศึกษา 

วิเคราะห์ วจิัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 

กำกับ ตดิตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ให้คำปรึกษา ขอ้เสนอแนะและ การ

วางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พรอ้มรับ

การประเมนิภายนอก  

  ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศกึษา หลักการ บริหาร

จัดการการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศกึษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ

ศกึษาโดยสามารถใหค้ำปรึกษาแนะนำการจัดการศกึษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์    ของการ
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นิเทศ  การบริหารจัดการสถานศกึษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศกึษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  

  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย 

สามารถใหค้ำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การ

สอน ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน      

ดำเนนิการวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่ๆ ด้านการเรียนรูแ้ละการจัดการศกึษา  

  ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ นำเสนอ

ความรูแ้นวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศกึษา ค้นคว้า ฯลฯ 

การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ 

แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศกึษา นำเสนอความรู้ 

แนวคิด ทฤษฎีดว้ยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

  ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอนิเทอร์เน็ต 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศกึษา  

  ๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ 

ศกึษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศกึษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดย

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศกึษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนเิทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ด ี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผูป้ฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ตดิตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่

ตนเองรับผดิชอบ และสามารถดำเนินการเกี่ยวกับ   การนเิทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 

การประเมนิผลการศกึษา การ ประกันคุณภาพการศกึษา ระบบดูแลช่วยเหลอืครูและผูเ้รียน อย่างเป็นระบบ 

เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 
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ขอบเขตหรือข้อจำกัดของคู่มือ 

  เนื่องจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่    ความรับผดิชอบที่หลากหลาย 

ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานและบุคคลต่างๆในทุกด้าน ซึ่งคู่มอื การปฏิบัติงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี ้จะ

เน้นเฉพาะในส่วนที่มีหนา้ที่ความรับผดิชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 

ขอบข่ายภารกิจ 

ขอบข่ายภารกิจ นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ  ตำแหน่ง ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

ปฏิบัติและรับผดิชอบหนา้ที่ ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 2. งานหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้สถานศกึษามีความพร้อมใน

การจัดการศกึษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศกึษา 

           4. งานศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

           5. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและให้ความช่วยเหลือ

สถานศกึษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

           6. งานประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

           7. งานพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย 

           8. สรุปและรายผลการจัดการศกึษาปฐมวัย 

           9. การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (BBL) ระดับปฐมวัย 

10. การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปฐมวัยของเขตพื้นที่การศึกษา

และของสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) 

11. งานการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)และวิทยาการคำนวณ(Coding) 

ระดับปฐมวัย 

12. งานประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศกึษาปฐมวัย 

          13. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษาระดับปฐมวัย / การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

          14. งานส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการระดับปฐมวัย 

          15. โครงการคาราวานเสรมิสร้างเด็กปฐมวัย 

          16. งานการจัดการศกึษาปฐมวัยของสภาการศกึษา 

          17. งานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด (ศธจ.) 
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18. งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาการดูแลช่วยเหลือและ

รับผิดชอบโรงเรียนเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษาอำเภอสันกำแพง รวม  5  โรงเรียน  ดังนี้ 

    1. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  2. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 

    3.โรงเรียนศรเีนห์ร ู    4. โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 

    5. โรงเรียนวัดเจ็ดยอด   

19.โครงการที่รับผิดชอบ 

1.โครงการจัดการศกึษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ระดับเขตพื้นที่ 

2.โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 

3.โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ(Coding) ระดับปฐมวัย 

4.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”ในโรงเรยีนและชุมชน โดย

เป็นวิทยากรจิตอาสา 904  หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3 / 2562 รหัส 3ข-145 

5.โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของ

สถานศึกษาตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 

20.รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก : การศกึษาปฐมวัย 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้รอง : การศกึษาพิเศษ   สังคมศกึษา 

         21. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กระบวนงานในขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

                  Flow Chart แสดงกระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  

             ของ นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

                เห็นชอบ                                                               ไม่เห็นชอบ 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดรำยละเอียดของ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เสนอ

ผู้บังคับบัญชำในเบือ้งต้น                      

จัดพิมพค์ู่มือกำรปฏิบัติงำน 

และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถท ำควำมเข้ำใจระยะเวลำและขั้นตอน

กำรปฏิบัติงำนของนำงพิรำวรรณ ลีลำธรรมสัจจะ        

ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตาม

กระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

(การสร้างหลักสูตร ,การกำหนดโครงการฝึกอบรม,การบริหารโครงการฝึกอบรม,การประเมินผลและ

ติดตามผลการฝึกอบรมต่างๆของนางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ 

 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร             คัดเลือกโครงการ 

 ของสพฐ.หรอืเขตพื่นที่ฯ                    ตามลำดับ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนโครงกำรและ

ด ำเนินกำรขออนุมัติ 

แจ้ง

กลุ่มเป้ำหมำย 

ประสำนงำนกับฝ่ำย

ต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง 

ขออนุมัติตัวบุคคล

และวิทยำกร ด ำเนินกำรฝึกอบรม 
ประเมินและติดตำม

ผลกำรฝึกอบรม 

พัฒนำปรับปรุง

หลักสูตร 
กลุ่มบริหำร

กำรเงนิ 

จัดซือ้จัดจ้ำง 
1 

รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรใช้เงนิ 
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบตัิงาน ของ นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ 

 

 

 

 

 

 

   รายงานผล                 เห็นชอบ                                                      

                                                                                                                     ไม่เห็นชอบ                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือจำก สพฐ.หรือ

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง จำก

งำนธุรกำร 

พิจำรณำกล่ันกรอง 

จัดล ำดับควำมส ำคัญ 

วำงแผนด ำเนินกำร 

ท ำบันทกึเสนอ

ผู้บังคับบัญชำลงนำม 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  

ด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

ติดตำม ตรวจสอบผล 

กำรปฏิบัติ 
 

รวบรวมผลกำรปฏิบัติ 
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กระบวนงานในขั้นตอนการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ศึกษำขอ้มูลสำรสนเทศ  

ข้อมูลของโรงเรียน 

จัดท ำแผน และ เคร่ืองมือกำรนิเทศ 

ขออนุญำตออกนิเทศตำมแผนฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เคร่ืองมือ

นิเทศและเทคนิคกำรนิเทศ 

สะท้อนผลกำรนิเทศ

ให้ผู้รับกำรนิเทศ 

นักเรียน ศึกษำนิเทศก ์

ผู้บริหำร 

เคร่ืองมือ

นิเทศ 

ครูผู้สอน 

รวมรวมรำยงำนผลกำรนิเทศ วำงแผนพัฒนำฯ 
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กระบวนการนเิทศการจัดการศึกษาปฐมวัย 



แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการทางวิชการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
.................................................... 

คำชี้แจง  
 1. แบบประเมินนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการทางวิชาการ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  

 2. แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ประเมินความพึงพอใจ  

  ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ  

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 1. เพศ    ชาย     หญิง  

 2. ตำแหน่ง   ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู    ผู้ปกครอง  

      อ่ืน ๆ............  

 3. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก   อ่ืน ๆ............  

 4. ประเภทการให้บริการ  

     การให้คำปรึกษาทางวิชาการ    การเป็นวิทยากรให้ความรู้  

     อ่ืน ๆ ....................................................................................................  

 5. หัวข้อที่เก่ียวข้องกับการให้บริการทางวิชาการ  

     งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

     งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

     งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

     งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

     งานวัดและประเมินผลการศึกษา  

     อ่ืน ๆ ....................................................................................................  



ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ขอรับบริการทางวิชาการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความข้างล่างนี้แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความพึงพอใจ
ของท่าน 

ที ่ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1 ขั้นตอนการนิเทศไม่ซับซ้อนเข้าใจงาน       

2 การนิเทศมีความถูกต้องรวดเร็ว       

3 ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสม       

4 มีการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร      

5 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมและ
เป็นระบบ  

     

2. ความพึงพอใจต่อศึกษานิเทศก์ผู้ให้บริการ  

1 มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นมิตร       

2 มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ       

3 ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี       

4 ให้คำอธิบาย ชัดเจน ตรงประเด็น       

5 ดำเนินการนิเทศอย่างเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ       

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

...........................................................................................................................…………….…………………….… 

...........................................................................................................................………….………………….……… 

...........................................................................................................................…………………………….……… 
 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ชื่อ นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ  

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพเิศษ 

หมายเลขโทรศัพท์ 082-6051218 

Email : Pirawanlee@gmail.com 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม่ เขต 1

อำคำรอ ำนวยกำร ชั้น 4 ศำลำกลำงจงัหวัดเชยีงใหม ่อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเรำไดท้ี่ : 053-112333 โทรสำร 053-112677

https://www.chiangmaiarea1.go.th


