
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

              กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ
ประเมินสมรรถนะ  (Competency  Based  Approach)  จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อย
ของความสามารถในปฏิบัติงานของตน  และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ  จ าเป็น
ของหน่วยงาน  และของตนเองอย่างแท้จริง  ทั้งน้ีศึกษานิเทศก์ต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบั ติงานให้มีประสิทธิภาพ  (Individual  Development  Plan : ID-Plan)  เพื่อ เป็นการพัฒนาที่
สนองตอบความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของแต่ละบุคคล  ในรูปแบบวิธีการพัฒนาที่จะส่งผลต่อ
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  และมีการพัฒนาที่ต่อเน่ืองเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ความสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็น
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 

ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานเล่มน้ี  มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน/จุดเน้น
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มน้ี ให้สมบูรณ์ สามารถ
น าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทท่ี  1 
ข้อมูลส่วนตัว 

 
ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ–สกุล  นางปํญจรัชต์ิ  สุจ านงค์    
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 
วุฒิกำรศึกษำ  

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2)  สาขา  ดนตรีศึกษา   
                มหาวิทยาลัยราขภัฎอุบลราชธานี  (นักศึกษาโครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 6) 
ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   สาขา  วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   สาขา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ปัจจุบัน     ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก  
                         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
ภูมิล ำเนำ   บ้านเลขที่ 24/1   หมู่ที ่2  ต าบลส้มป่อย   อ าเภอจัตุรัส    จังหวัดชัยภูม ิ
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 325   หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านกอก   อ าเภอจัตุรัส    จังหวัดชัยภูม ิ
 
ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3  ต าบลหนองบัวใหญ่  อ าเภอจัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36130  หมายเลขโทรศัพท์ 082-129-2429 

 
 
ผลงำนท่ีผำนมำ    
        ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ รางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าป 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
แผนกำรพัฒนำตนเองเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
1. ภำรกิจงำนประจ ำตำมกลุ่มงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   : งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม 
ตรวจสอบ กำรวัด และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      
           1) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการวัด และประเมินผล         
การจัดการศึกษา                
       2) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  สนับสนุนการน าข้อมูลประเมินผลนักเรียนรายบุคคลไปใช้
พัฒนาคุณภาพในระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 
       3) งานศึกษา  วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา     
การน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
       3) งานด าเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ (การสอบ O-NET,  Pre O-NET)   
       4) งานประมวลผลข้อมูลการทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาติ 
       5) งานตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการสอบ สนามสอบ  ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนกับส่วนกลางผ่านระบบ O-NET และระบบ EPCC 
       6) งานการจัดท าและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้มีมาตรฐาน สามารถน าไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล ระดับชั้นเรียน ครอบคลุมด้านต่อไปน้ี 
            6.1) เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            6.2) เคร่ืองมือวัดและประเมินผลความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
            6.3) เคร่ืองมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            6.4) เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       7) งานวางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       8) งานด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้  ความสามารถให้กับนักเรียน 
      9) งานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการน าแบบทดสอบไปใช้  
      10) งานจัดท ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา จัดท าสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน      ทุกชั้น เพื่ออ านวยความสะดวกต่อสถานศึกษาในการน าข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดการศึกษา  
      11) งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ และ
นิเทศติดตามผลการวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตร 
      12) งานจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจ าปี
การศึกษา ประมวลผลข้อมูลการทดสอบ การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 13) งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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       14) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน          
การจัดการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายส้มป่อยบัวบาน และเครือข่าย
ลุ่มบึงละหาน อ าเภอจัตุรัส 
 15) งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) 
       16) งานประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน  
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหน่วยงานองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 
       17) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  
 
2. ภำรกิจงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมนโยบำย 
    1)  การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน  (Game-based Learning) 
 
 
3) ภำรกิจงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมจุดเน้น 

1) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือข่ำยโรงเรียนส้มป่อยบัวบำน และ
เครือข่ำยลุ่มบึงละหำน    อ ำเภอจัตุรัส 

2) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน 
“สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล  บนพ้ืนฐำนควำมพอเพียง”  เครือข่ำยโรงเรียนส้มป่อย 
บัวบำน และเครือข่ำยโรงเรียนลุ่มบึงละหำน  อ ำเภอจัตุรัส 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน : งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
ภำระงำน ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 .งานวิจัย พัฒนา   
ส่งเสริม ติดตาม
ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับ
การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา 

1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติในการวัด  และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษารวมทั้งแนวทางการวัด  
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาเกี่ยวกับ  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และ   การเทียบโอนผล
การเรียน 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในปฏิบัติการวัด
และประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจ     ในเทคนิค วิธีการ
วัดและประเมินรูปแบบต่าง ๆ โดย   เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเคร่ืองมือที่เป็น
มาตรฐาน บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.6 ประสานให้มีการด าเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน
เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 

พฤษภาคม 2564 
 
 

มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 

 
 
 

มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 

 
 
 

มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 

 
มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 

 
มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 

 

1) ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา 
2) สถานศึกษามีคู่มือการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
3). ครูด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

นางปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 
นายสายทอง  แตงทิพย์ 
นางวาสนา เชื้อจ ารูญ 
นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 
 



-5- 

ภำระงำน ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.งานวิจัย พัฒนา   
ส่งเสริม ติดตาม
ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับ
การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา (ต่อ) 

1.7 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 
1.8 วิจัย พัฒนา และประเมินผลการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพื่อ
น าผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 

 
 

มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 

 

 นางปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 
นายสายทอง  แตงทิพย์ 
นางวาสนา เชื้อจ ารูญ 
นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 
 

2.งานวิจัย พัฒนา   
ส่งเสริม ติดตาม
ตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับ
การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

2.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
2.2 ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2.4 ก าหนดวิธีการและพัฒนา/จัดท าเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2.5 ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดในรูปแบบของคณะกรรมการ 

พฤษภาคม  2564 
 
 
กรกฏาคม 2564- 

มีนาคม 2565 
 
กรกฏาคม 2564- 

มีนาคม 2565 
 

กรกฏาคม 2564- 
มีนาคม 2565 

กรกฏาคม 2564 - 
เมษายน  2565 

 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 

นางปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 
นายสายทอง  แตงทิพย์ 
นางวาสนา เชื้อจ ารูญ 
นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 
 



-6- 

ภำระงำน ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.งานวิจัย พัฒนา   
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา(ต่อ) 

2.6 วิจัย พัฒนา และประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ระดับสถานศึกษา 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อน าผลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.8 น าผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

พฤษภาคม 2564 - 
มีนาคม 2565 

 
 

เมษายน  2565 
 
 
 

กรกฏาคม 2564 - 
มีนาคม 2565 

 
 

 นางปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 
นายสายทอง  แตงทิพย์ 
นางวาสนา เชื้อจ ารูญ 
นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 

ภำระงำน ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

มำตรฐำนคุณภำพงำน/ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.งานวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ
และประเมินเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ 
 

3.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
3.2  ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ส านักทดสอบทาง
การศึกษา สพฐ. 
3.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
3.4 ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทาง ที่
กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ หรือส านักทดสอบทางการศึกษาก าหนด 
3.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อ
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.6 น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาตมิาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พฤษภาคม  2564 
 

กรกฎาคม 2564 -
กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 

มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2565 

 
กรกฏาคม 2564 - 

มีนาคม 2565 
 

เมษายน   2565 
 
 
 

เมษายน 2565 - 
ธันวาคม 2565 

 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและจุดเน้น
สพฐ. 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

นางปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 
นายสายทอง  แตงทิพย์ 
นางวาสนา เชื้อจ ารูญ 
นางวรจันทร์  แตงทิพย์ 
 



บทท่ี  3 
มำตรฐำนวิชำชีพ 

 
 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  

การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อ
ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนของศึกษำนิเทศก์ (จรรยำบรรณวิชำชีพศึกษำนิเทศก์) 

จรรยำบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ

วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ชว่ยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม

แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ

หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน

ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยำบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

 



บทท่ี 4 
รำยละเอียดกำรพัฒนำตนเอง 

 
 

ท่ี 
 

จรรยำบรรณ 
 

วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

 จรรยำบรรณต่อตนเอง     
1. วินัยในตนเอง  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้

ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 ผลงานด าเนินไปด้วยความส าเร็จ

เรียบร้อยตามเป้าหมาย 
2. พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  (1) ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ส่งผลให้งานออกมามี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

(2) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

(3) ค้นหาวิธีการท างาน การพัฒนาวิชาชีพ
และสามารถน ามาประยุกต์ให้เกิดผลต่อผู้รับ
การนิเทศ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 ทั้งผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการร่วมกัน
พัฒนาการศึกษา 

(4) นิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 ทั้งผู้นิเทศ และผู้รับนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. บุคลิกภาพ  พัฒนาบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 วางตนได้อย่างเหมาะสมทุก
สถานการณ์ 

4. วิสัยทัศน์ในการท างาน ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยู่เสมอ 

พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564  



-10- 

 

ท่ี 
 

จรรยำบรรณ 
 

วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

 จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ     
1. ต้องรัก  ศรัทธา   (1)รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

(2) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพ 
ให้สาธารณชนรับรู้ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 ด ารงตนเป็นแบบอย่างทาง
วิชาชีพ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต   (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทาง
ราชการ 
(2) เลือกใช้หลักการ วิธีการที่ถูกต้อง ได้ผลดี 
ทันสมัย และสอดรับกับผู้รับการนิเทศ 
(3) อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับการนิเทศ
และความก้าวหน้าของวิชาชีพ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 เป็นทีรัก และไว้วางใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

3. รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  (1) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ 
(2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ใช้ศาสตร์องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 พัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง  องค์กร และเพื่อน
ร่วมงาน 

4. เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ 

เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 ร่วมมือพัฒนาวิชาชีพให้
ก้าวหน้า เพื่อองค์กร และเพื่อ
เพื่อนร่วมงานในสายงาน 
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ท่ี 
 

จรรยำบรรณ 
 

วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

 จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร     
1. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ 

ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้ก าลังใจ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดย
เสมอหน้า 

(1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานเพื่อ
ปกป้องสิทธิครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 เป็นผู้ร่วมพัฒนาองค์กรที่ดี ทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน 

2. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ
นิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(1) มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่
หลากหลายให้ผู้รับการนิเทศน าไปใช้เป็น
ตัวอย่าง 
(2) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของ
ผู้รับการนิเทศ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 เสริม และรับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ยอมรับทุกความ
คิดเห็น  

3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทาง
กาย วาจา และจิตใจ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น  ต้ังใจเพื่อให้
ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี  

4. ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ
เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของผู้รับบริการ 

ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒนา
ตนเองและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 เป็นผู้มีหัวใจเป็นประชาธิปไตย 
ยอมรับในความเป็นตัวตนของ
คนอื่น  

5. ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอ
ภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ 

เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการ
นิเทศด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง 
ชมเชย และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
เต็มที่ เต็มใจ เต็มก าลังทุกเมื่อ 
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ท่ี 
 

จรรยำบรรณ 
 

วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

 จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ     
1. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์  
(1) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ 
(2) ยอมรับในบทบาทของผู้น าและ     
ผู้ตามที่ดี  
(3) ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 เป็นเพื่อร่วมงานที่ดี ส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อ
องค์กรก้าวหน้า 

2. ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกัน
ผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 -มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
-มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
-องค์กรเป็นองค์ที่เข้มแข็งในการ
ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา 
-เกิดการรวมพลังในการปฏิบัติ
หน้าที่ในงานทีรับผิดชอบ 
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ท่ี 
 

จรรยำบรรณ 
 

วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

 จรรยำบรรณต่อสังคม     
1. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการ

อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อม  

(1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
(2)  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ในทางวิชาการ หรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) เป็นผู้น าในการวางแผนและ
ด าเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 -มีความรักศรัทธาในสถาบัน
หลักของชาติ 
-มีความช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาชีพให้ก้าวหน้าตามล าดับ 
-มีภาวะผู้น าผู้ตาม 
-เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น 

2. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (1) ปฏิบัติเวรรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 
(3) ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 -ไม่เห็นแก่ตัว 
-รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มีความรัก หวงแหนองค์กร 
และของส่วนรวม 
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ท่ี 
 

จรรยำบรรณ 
 

วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

3. ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(1) ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
(2) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม
พระราชด าริ และของเชื้อพระวงศ์   
ทุกพระองค์ 

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 รักและศรัทธาในสถาบันหลัก
ของชาติ 

 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... ... 
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               ศึกษานิเทศก์         ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้บังคับบัญชา 
                (นายชนาธิป  ส าเริง) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
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