2

สารบัญ
สารบัญ
ความเป็นมาและความสาคัญของคู่มือ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตหรือข้อจากัดของคู่มือ
ขอบข่ายภารกิจ
กระบวนงานในขั้นตอนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบ)
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสาร
กระบวนงานในขั้นตอนการนิเทศติดตามฯ
ภาคผนวก
คู่มือการนิเทศ
แบบรายงานการนิเทศ
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประตาบล
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศ

หน้า
1
2
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10

3

คู่มือการปฏิบัตงิ านของ นายชนินทร์ วรรณมณี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ความเป็นมาและความสาคัญของคู่มือ
แนวคิด
จากการดาเนินการสารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบาย
ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่กาหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดต้องมี
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ที่สามารถตรวจสอบได้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทีย มกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่ งผลให้ผู้ เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมี
คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ นายชนินทร์ วรรณมณี ในการปฏิบัติราชการในฐานะของ
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา
๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวน
การเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผล เพื่ อเป็น ข้ อมู ล และสารสนเทศในการวางแผน
การ นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เป็ น กลุ่ ม งานที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การนิ เ ทศการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การพัฒ นาระบบบริ หารและจั ดการศึกษาเพื่อให้ส ถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริห าร และจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ
และตามอั ธ ยาศั ย เกิ ด การเรี ย นรู้ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของการศึ กษา โดย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและ
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและ
ผู้เรี ย นในระดับ สูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิช าการ งานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทา รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่ อ น าผลไปใช้ ในการพั ฒ นาการ นิ เ ทศการศึ ก ษา มี การเผยแพร่อ ย่ างกว้ างขวาง มี การถ่า ยทอดและได้ รั บ
การยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
เขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์
ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึ ก ษาได้ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการจั ด กระบวนการ เรี ย นรู้ ก ารสอนและการบริ ห าร
จั ดการการศึก ษา ประสาน สนั บ สนุ น และเผยแพร่ ผ ลงานด้านการนิเทศ การศึ กษาแก่ ห น่ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ ง
ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การ วิเคราะห์และกาหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถ
ให้ คาแนะน า ปรึ กษาเกี่ ย วกั บ การวิเคราะห์ ข้อ มูล และรายงานผลเพื่ อ จัด ทานโยบาย แผนและการติ ดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนด นโยบายและการวางแผนดาเนินงานและ
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา ปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลัก สูตร สถานศึกษา
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ
โดยสามารถให้คาแนะน า คาปรึกษา เกี่ย วกับการพัฒนาหลั กสู ตรและการจัดทา หลั กสู ตรสถานศึกษา สาธิต
แนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
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๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
การจัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก
๕. การบริห ารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัด
การศึกษาโดยสามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ ของการนิเทศ
การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถ
ให้ ค าแนะน า ปรึ กษาเกี่ ย วกั บ การน ากระบวนการวิจัย ไปใช้ ในการแก้ปั ญหาและพั ฒ นาการเรีย น การสอน
ให้ คาแนะน าปรึ กษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ นาเสนอคว ามรู้
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ หมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ การเขี ย นรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึ ก ษา ค้ น คว้ า ฯลฯ
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะนา
และให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นาเสนอความรู้ แนวคิด
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
๘. การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลั กการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สานักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ ศึกษานิเทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนที่ตนเอง
รั บ ผิ ด ชอบ และสามารถด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การนิ เ ทศการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้ การวั ด
การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียน อย่างเป็นระบบ
เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
ขอบเขตหรือข้อจากัดของคู่มือ
เนื่องจากการปฏิ บั ติงานในตาแหน่ งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ ความรับผิ ดชอบที่ห ลากหลาย
ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานและบุคคลต่างๆในทุกด้าน ซึ่งคู่มือ การปฏิบัติงานตาแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จะเน้น
เฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น
ขอบข่ายภารกิจ
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ขอบข่ายภารกิจของ นายชนินทร์ วรรณมณี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ปฏิบัติหน้าที่ ประสานงาน และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์อาเภอเถิน
อาเภอ แม่พริก อาเภอเสริมงาม อาเภอเกาะคา และอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
3. งานพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4. งานพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา
5. งานโครงการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
6. งานโครงการตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ
7. งานโครงการตามนโยบายโรงเรียนร่วมพัฒนา
8. งานโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๐. ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๑. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๒. ศูนย์แนะแนว
๑๓. งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ/ประเทศ
1๔. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1๕. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดูแลช่วยเหลือและรับผิดชอบ
สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์อาเภอเถิน อาเภอแม่พริก อาเภอเสริมงาม อาเภอเกาะคา และอาเภอแม่ทะ รวม ๑๐
โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนเถินวิทยา
2. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
3. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
4. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
5. โรงเรียนแม่พริกวิทยา
๖. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
๗. โรงเรียนไหล่หินวิทยา
๘. โรงเรียนแม่ทะวิทยา
๙. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
๑๐.โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
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กระบวนงานในขั้นตอนการจัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน
Flow Chart แสดงกระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของ นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กำหนดรำยละเอียดของ
คู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน

เห็นชอบ

จัดทำคู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน เสนอ
ผู้บังคับบัญชำในเบือ้ งต้ น

จัดพิมพ์ ค่ ูมือกำรปฏิบัตงิ ำน
และแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องทรำบ

ผู้เกี่ยวข้ องสำมำรถทำควำมเข้ ำใจระยะเวลำและ
ขัน้ ตอนกำรปฏิบัตงิ ำนของนำยชนินทร์ วรรณมณี
ตำมคู่มือกำรปฏิบัตงิ ำน

ศึกษานิเทศก์ผู้ปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการตาม
กระบวนการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่เห็นชอบ

8

กระบวนงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(การสร้างหลักสูตร ,การกาหนดโครงการฝึกอบรม,การบริหารโครงการฝึกอบรม,
การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมต่างๆของนายชนินทร์ วรรณมณี)
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของสพฐ.หรือเขตพื่นที่ฯ

คัดเลือกโครงการ
ตามลาดับ

เขียนโครงการและ
ดาเนินการขออนุมัติ

แจ้ ง
กลุ่มเป้ ำหมำย

พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร

กลุ่มบริหำร
กำรเงิน
จัดซือ้ จัดจ้ ำง

1

ประสำนงำนกับฝ่ ำย
ต่ ำงๆที่เกี่ยวข้ อง

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรใช้ เงิน

ประเมินและติดตำม
ผลกำรฝึ กอบรม

ดำเนินกำรฝึ กอบรม

ขออนุมัตติ ัวบุคคล
และวิทยำกร
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบตั ิงาน ของนายชนินทร์ วรรณมณี

พิจำรณำกลั่นกรอง
จัดลำดับควำมสำคัญ
วำงแผนดำเนินกำร

รับหนังสือจำก สพฐ.หรือ
หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ อง จำก
งำนธุรกำร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ทำบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชำลงนำม

รายงานผล

แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง
ดำเนินกำรในส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

รวบรวมผลกำรปฏิบัติ

ติดตำม ตรวจสอบผล
กำรปฏิบัติ
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กระบวนงานในขั้นตอนการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ
ศึกษำข้ อมูลสำรสนเทศ
ข้ อมูลของโรงเรียน

จัดทำแผน และ เครื่องมือกำรนิเทศ

ขออนุญำตออกนิเทศตำมแผนฯ

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้ เครื่องมือ
นิเทศและเทคนิคกำรนิเทศ

ศึกษำนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศ

สะท้ อนผลกำรนิเทศ
ให้ ผ้ รู ับกำรนิเทศ

รวมรวมรำยงำนผลกำรนิเทศ

ครูผ้ สู อน

ผู้บริหำร

วำงแผนพัฒนำฯ

นักเรียน
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แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในการนิเทศติดตาม การพัฒนาต้นแบบ
**************************************
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ
1. เพศ
 หญิง
 ชาย
2. อายุ ....... ปี
3. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. สาขาวิชา ..................................................... วิชาเอก .........................................
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน

ที่

รายการบ่งชี้ในการนิเทศ

ด้านปัจจัยพื้นฐานของผู้นิเทศ
1 ความตั้งใจมุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ
2 พฤติกรรมมีความเหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ
3 การมีน้าใจในการช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อส่วนรวม
4 กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
5 ภูมิหลังความเป็นสุภาพชน เป็นกัลยาณมิตรที่ดี
6 ความเสียสละ อุทิศตน ในการปฏิบัติงาน
7 แสดงออกถึงความสุขในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
8 การควบคุมอารมณ์ สถานการณ์ ให้งานราบรื่น
9 แสดงความเป็นมิตรที่ดีต่อผู้อื่นเสมอ
ด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน
1 ความรู้ ทักษะ ในการนิเทศพัฒนาการศึกษา
2 จิตใจดี มีทัศนคติเชิงบวกทุกสถานการณ์
3 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
4 การทางานตามบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
5 เรียนรู้ เข้าใจงาน ไม่สร้างความสับสนให้ผู้ร่วมงาน
6 คุณภาพของงานมีคุณภาพ น่าชื่นชม เชื่อถือได้
7 การบริหารตนเองกับปริมาณงานในบทบาทหน้าที่
8 การปฏิบัติงานมีความคุ้มค่า มีประโยชน์ต่อราชการ
9 ความเป็นกันเอง แบบกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
(4) กลาง
ที่สดุ
(3) (2) (1)
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ที่

รายการบ่งชี้ในการนิเทศ

ด้านกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
1 เป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจให้เป็นเพื่อนคู่คิด ร่วมพัฒนางาน
2 การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การปฏิบัติให้เป็นไปตามสภาพจริง
3 เอาใจใส่ ติดตาม ถามไถ่ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
4 การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน มีความต่อเนื่อง
5 ร่วมรับทราบปัญหา แสวงหาแนวทางพัฒนา
6 ร่วมวางแผน การนาแนวทางสู่การปฏิบัติ
7 ร่วมดาเนินการในการพัฒนางานจนเกิดความสาเร็จ
8 ร่วมประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนด
9 ร่วมชื่นชมผลงาน เมื่อประสบความสาเร็จ
ด้านผลลัพธ์การนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
1 การนิเทศส่งผลให้เกิดการพัฒนาจากครูสู่ผู้เรียน
2 การนิเทศตอบสนองความต้องการของโรงเรียน
3 การนิเทศส่งผลให้เกิดการตื่นตัว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4 การนิเทศส่งผลให้โรงเรียนมีผลงาน มิชื่อเสียง
5 การนิเทศช่วยให้ท่านปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือ
ตามความต้องการได้อย่างราบรื่น
6 เกิดความรู้สึกยินดี ชื่นชมทุกครั้งที่มีศึกษานิเทศก์
เป็นเพื่อนคู่คิดในการร่วมทางาน
7 เกิดความสบายใจ คลายกังวล เมื่อศึกษานิเทศก์
ร่วมพัฒนางาน
8 ศึกษานิเทศก์สามารถช่วยเหลือ อานวยความสะดวก
เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียน พึ่งพาได้ทุกเมื่อ
9 ความพึงพอใจที่มีต่อศึกษานิเทศก์ในการมีบทบาท
ร่วมพัฒนางาน
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