ที่ ศธ 04044/ว1279

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 2 หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะดะ
อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย 57250
24

เรื่อง

มีนำคม 2560

กำรตอบแบบสอบถำมรูปแบบกำรนิเทศระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถามรูปแบบการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
2. คาอธิบายการตอบแบบสอบถามฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 แผ่น

ตำมที่ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมิ น ผลกำรจั ดกำรศึกษำ ได้ ดำเนิ นกำรนิ เทศ ส่ งเสริม พัฒ นำระบบประกัน คุณภำพกำรศึก ษำของ
สถำนศึกษำในสั ง กัด ส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึก ษำเชี ยงรำย เขต 2 ในปี กำรศึ กษำ 2559
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นกำรเตรี ยมกำรดำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2560 กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงจะสอบถำมถึงควำมต้องกำร
ในกำรรับกำรนิเทศระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 จึงให้ท่ำนหรือครูผู้รับผิดชอบงำน
ประกันตอบแบบสอบถำมรูปแบบกำรนิเทศระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ตำมลิงค์ (แบบสอบถามรูปแบบการนิเทศระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2) ที่แนบมำด้วย
นี้ ภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2560
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
โทร 053-739133 ต่อ 21,22 มือถือ 088-259-1174
อีเมล์ nitescr2008@gmail.com

คำอธิบำยกำรตอบแบบสอบถำมรูปแบบกำรนิเทศระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
1. กำรตอบแบบสอบถำมเป็นกำรตอบผ่ำนลิงค์ของโปรแกรม กูเกิล ฟอร์ม ไม่ต้องทำในแบบสอบถำมแล้วส่ง
แนบมำพร้อมกับหนังสือรำชกำร
2. ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถตอบแบบสอบถำมโดยตอบผ่ำนลิงค์ที่แนบมำนี้โดยกำรคลิกลิงค์แล้วจะเข้ำไป
ตอบได้เลยสำมำรถทำผ่ำน คอมพิวเตอร์ หรือสมำร์ท โฟน ทั้งนี้กำรส่งลิงค์ดังกล่ำวผู้รับผิดชอบจะส่งทำง
ไลน์กลุ่มต่ำง ๆ อีกทำงหนึ่ง
3. กำรส่งลิงค์ที่แนบ ส่งโดยไฟล์หนังสือรำชกำรที่เป็นโปรแกรม PDF(สำมำรถคลิกแล้วจะลิงค์ตอบ
แบบสอบถำมได้เลย) แนบตำมระบบสมำร์ทแอเรีย หรือประชำสัมพันธ์หน้ำเวปไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
4. หำกมีข้อสงสัยกรุณำติดต่อ นำยบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 โทร 084 0919742

แบบสอบถามรูปแบบการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
คำชี้ แจง
1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ อสอบถามรูปแบบการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1. สอบถามการดาเนิ น งานระบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 2. สอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 3. สอบถามความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้ แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในวงเล็บ ( ) ข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. ตำแหน่งในโรงเรียน
( ) ผู้บริหารสถานศึกษา
( ) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
3. ประสบกำรณ์ในตำแหน่ง
( ) น้ อยกว่า 5 ปี
( ) 5 ปี - 10 ปี
( ) มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
4. อำยุ
( ) น้ อยกว่า 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 – ขึ้นไป
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานโครงการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
คำชี้ แจง วิธกี ารประเมิน โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความสอดคล้ อง โดยกาหนดดังนี้
5 หมายถึง มีผลการดาเนินการในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีผลการดาเนินการในระดับ มาก
3 หมายถึง มีผลการดาเนินการในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีผลการดาเนินการในระดับ น้ อย
1 หมายถึง มีผลการดาเนินการในระดับ น้ อยที่สดุ

ตอนที่ 1 สอบถามการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ข้ อ

คาถาม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาและประกาศให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องได้ รับทราบ
2. โรงเรียนมีการกาหนดค่าเป้ าหมายในการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจนและสอดคล้ องกับพัฒนาการในปี ที่ผ่านมา
3. โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินงานสอดคล้ องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้ นสังกัด
4. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
คุณภาพจนสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ เป็ นอย่างดี
5. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
6. โรงเรียนจัดระบบบริหารงานอย่างชัดเจนมีคาสั่งมอบหมาย
งานอย่างเป็ นระบบ
7. โรงเรียนดาเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในแผนงาน
8. โรงเรียนมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการอย่างน้ อยภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยผู้บริหารโรงเรียน
หรือคณะ
9. โรงเรียนมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการอย่างน้ อยภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ข้ อ

คาถาม

10
.
11
.
12
.
13
.

โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเมื่อ
สิ้นปี การศึกษา
บุคลากรภายนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อต้ นสังกัดและผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างถูกต้ อง
โรงเรียนนาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานมา
วางแผนการดาเนินงานในปี การศึกษาต่อไป

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

14 โรงเรียนมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามข้ อเสนอจากการ
. ปฏิบัตงิ านในปี ที่ผ่านมา
ตอนที่ 2. สอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ข้ อ

คาถาม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยวิธกี ารจัดอบรมในระดับสานักงานเขตพื้นที่
2. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ท่รี ับผิดชอบในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทีมศึกษานิเทศก์ท่ไี ด้ รับคาสั่งให้ นิเทศระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะ

ข้ อ

คาถาม

4. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการชี้แจงผ่านหนังสือราชการของสานักงาน
เขตพื้นที่
5. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหนังสือประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานประกัน
6. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยโปรแกรมแอฟพลิเคชั่นไลน์(กลุ่มไลน์
QAMS CR2)ของกลุ่มงานพัฒนาระบบงานประกัน
7. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยผ่านเวปไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลของสานักงานเขต
8. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยผ่านสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลของสานักงานเขต(นิเทศสาร)
9. ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยผ่านนิเทศออนไลน์

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

10
.
11
.

ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการศึกษาด้ วยตนเอง
ท่านพึงพอใจต่อการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการสอบถามศึกษานิเทศก์ทางโทรศัพท์

ตอนที่ 3. สอบถามความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ข้ อ

คาถาม

1. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการเข้ ารับการอบรมในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่
2. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการเข้ ารับการอบรมในระดับศูนย์
เครือข่ายพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษา
3. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการเข้ ารับการอบรมในระดับโรงเรียน
4. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการชี้แจงผ่านหนังสือราชการของ
สานักงานเขตพื้นที่
5. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยผ่านหนังสือประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
งานพัฒนาระบบงานประกัน
6. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยผ่านโปรแกรมแอฟพลิเคชั่นไลน์
(กลุ่มไลน์ QAMS CR2)ของกลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
ประกัน
7. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยผ่านเวปไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลของสานักงานเขต
8. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยผ่านสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลของสานักงานเขต(นิเทศสาร)
9. ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการศึกษาด้ วยตนเอง
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ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยผ่านนิเทศออนไลน์
ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการสอบถามศึกษานิเทศก์ทาง
โทรศัพท์
12 ท่านมีความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
. ภายในสถานศึกษาโดยทีมศึกษานิเทศก์ท่ไี ด้ รับคาสั่งให้
นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ตอนที่ 3. กรุณาเขียนความต้ องการรับการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2โดยวิธกี ารที่เหมาะสมกับตัวท่านมากที่สุด พร้ อม
อธิบายเหตุผลประกอบ
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