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คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ความเป็นมาและความสำคัญของคู่มือ 

 แนวคิด  
  จากการดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและนโยบายของ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ที่กำหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดต้องมี
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทีส่ามารถตรวจสอบได้  
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 
๑ เป็นกลุ่มงานดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล 
  วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนางสาวจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง ในการปฏิบัติราชการในฐานะของบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา  
  ๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และภารกิจ
ของศึกษานิเทศก์  

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
   ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
   ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
   ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  
   ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศ
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และการพัฒนางานวิชาการ  
   ๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ 
เขต ๑ เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถใน
การวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำ 
รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศ
การศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ 
มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น
แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ     กล ยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการ
นิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
นิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน 
สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และกำหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้
คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ จัดทำนโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ 
โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนำครู
ให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้  
  ๔. การประกันคุณภาพการศกึษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การ
จัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก  
  ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย
สามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์    ของการนิเทศ  การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  
  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถให้
คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน ให้คำแนะนำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน      ดำเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
  ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ นำเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะนำและให้คำปรึกษา
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
  ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
  ๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ และสามารถดำเนินการเกี่ยวกับ   การนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียน อย่างเป็นระบบ เข้าใจใน
ภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 
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ขอบเขตหรือข้อจำกัดของคู่มือ 

  เนื่องจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่    ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ล้วน
เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานและบุคคลต่างๆในทุกด้าน ซึ่งคู่มือ การปฏิบัติงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จะเน้นเฉพาะใน
ส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น 

ขอบข่ายภารกิจ 

ขอบข่ายภารกิจของ  นางสาวจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. งานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. งานจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. งานประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปี (SAR) 
6. งานจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก 
7. งานประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาแก่สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก 
8.  งานรวบรวม สรุปผล และเผยแพร่ผลการวิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
9.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หลักกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้รอง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10. งานพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
11. โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล 
12. โครงการโรงเรียนในฝัน 
13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
14. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา การดูแลช่วยเหลือและ

รับผิดชอบโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ออน รวม  7  โรงเรียน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนคำเท่ียงอนุสสรณ์    2. โรงเรียนวัดป่าตัน   

3. โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย             4. โรงเรียนวัดขะจาว    
 5.โรงเรียนวัดร้องอ้อ    6. โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 
 7. โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง  
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กระบวนงานในขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
                  Flow Chart แสดงกระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
             ของ นางสาวจรัสโฉม  ชมภูม่ิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

                เห็นชอบ                                                               ไม่เห็นชอบ 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

  

ก ำหนดรำยละเอียดของ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เสนอ

ผู้บังคับบัญชำในเบือ้งต้น                      

จัดพิมพค์ู่มือกำรปฏิบัติงำน 

และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถท ำควำมเข้ำใจระยะเวลำและ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของนำงสำวจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง        

ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตาม

กระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
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การสร้างหลักสูตร ,การกำหนดโครงการฝึกอบรม,การบริหารโครงการฝึกอบรม,การประเมินผลและติดตามผลการ
ฝึกอบรมต่างๆของนางสาวจรัสโฉม  ชมภูม่ิง 

 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร             คัดเลือกโครงการ 
 ของสพฐ.หรือเขตพื่นที่ฯ                    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 
ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบัติงาน ของ นางสาวจรัสโฉม  ชมภูม่ิง 

 

 

 

 

 

 

   รายงานผล                 เห็นชอบ                                                      
                                                                                                                     ไม่เห็นชอบ                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนงานในขั้นตอนการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

 

 

รับหนังสือจำก สพฐ.หรือ

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง จำก

งำนธุรกำร 

พิจำรณำกล่ันกรอง 

จัดล ำดับควำมส ำคัญ 

วำงแผนด ำเนินกำร 

ท ำบันทกึเสนอ

ผู้บังคับบัญชำลงนำม 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  

ด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

ติดตำม ตรวจสอบผล 

กำรปฏิบัติ 
 

รวบรวมผลกำรปฏิบัติ 
 

ศึกษำขอ้มูลสำรสนเทศ  

ข้อมูลของโรงเรียน 
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จัดท ำแผน และ เคร่ืองมือกำรนิเทศ 

ขออนุญำตออกนิเทศตำมแผนฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เคร่ืองมือ

นิเทศและเทคนิคกำรนิเทศ 

สะท้อนผลกำรนิเทศ

ให้ผู้รับกำรนิเทศ 

นักเรียน ศึกษำนิเทศก ์

ผู้บริหำร 

เคร่ืองมือ

นิเทศ 

ครูผู้สอน 

รวมรวมรำยงำนผลกำรนิเทศ วำงแผนพัฒนำฯ 



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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ผู้จัดทำ 
 

นางสาวจรัสโฉม ชมภูม่ิง 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
โทร 0871809311 e-mail:jaratchom@hotmail.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


