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ค ำน ำ 
 

กระทรวงศึกษำธิกำร  เน้นให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำตนเองโดยยึดหลักกำรประเมินสมรรถนะ 
(Competency Based  Approach) เพื่อผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถรู้จุดเด่น จุดด้อยในกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และ
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของหน่วยงำน และตนเอง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กระบวนกำรท ำงำนจึงใช้หลักกำรท่ีเป็นกระบวนกำรโดยเริ่มจำกกำรวำงแผน ด ำเนินกำรตำมแผน 
ตรวจสอบและน ำผลกำรตรวจสอบไปพัฒนำงำนโดยวำงแผนให้รอบคอบข้ึนต่อไป ซึ่งถือเป็นกำรพัฒนำ 
ท่ีต่อเนื่องจนท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีมีควำมสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ในกำรปฏิบัติงำน  อัน
น ำไปสู่กำรพัฒนำตนเองให้เป็นมืออำชีพท่ีมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริงสำมำรถตรวจสอบได้ และ
พัฒนำสู่ควำมเป็นวิชำชีพต่อไป 

 
 
      

สุกัญญำ  ประทุมวงษ์ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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บทท่ี  1 
ข้อมูลส่วนตัว 

 
ประวัติส่วนตัว 

ช่ือ–สกุล  นำงสุกัญญำ  ประทุมวงษ ์ ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์  วิทยฐำนะ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
วุฒิกำรศึกษำ  

ปริญญำตรี  คุรศำสตร์บัณฑิต  สำขำ  กำรศึกษำปฐมวัย  วิทยำลัยครูพิบูลสงครำม พิษณุโลก 
ปริญญำโท  ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต  สำขำ  กำรบริหำรกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 

ภูมิล ำเนำ 
 บ้ำนเลขท่ี 91    หมู่ท่ี 11  ต ำบลโคกเริงรมย์  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 
36160 
 

ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้  
บ้ำนเลขท่ี 91    หมู่ท่ี 11  ต ำบลโคกเริงรมย์  อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 

36160   
 

ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 
  1. ผลกำรประเมินเพื่อขอรับตรำพระรำชทำน”บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” 10 ปี  

  2. ประสำนงำนโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณภำพจำกภำยนอกรอบส่ี จ ำนวน 47 โรงเรียน จำกกำรเข้ำ

ประเมินท้ังหมด 47 โรงเรียนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  2 
ภำรงำนท่ีได้รับมอบหมำย 

 
ภำรกิจงำนประจ ำตำมกลุ่มงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 
นำงสุกัญญำ ประทุมวงษ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำท่ีดังนี้ 

1) งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2) พัฒนำและส่งเสริมกระบวนกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำรูปแบบใหม่ ระดับกำรศึกษำ

ปฐมวัยและกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3) พัฒนำและส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนของสถำนศึกษำมำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัยและ

มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนศึกษำของสถำนศึกษำ                       
5) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรประเมินตนเองและรำยงำนตนเองของสถำนศึกษำ และน ำผลมำใช้อย่ำง

ต่อเนื่อง 
6) พัฒนำและส่งเสริมพัฒนำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ

สถำนศึกษำ 
7) นิเทศ ติดตำมประเมินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำร 

นิเทศติดตำม ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและขั้นพื้นฐำน 
8) พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ให้มีคุณภำพและน ำผลกำรประเมิน 

ตนเองมำใช้ในกำรพัฒนำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและขั้นพื้นฐำน 
9) พัฒนำนวัตกรรมและเครื่องมือกำรตรวจสอบและประเมินตนเองของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ 
10) วิเครำะห์ และสรุปรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและ

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำและเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พร้อมท้ัง
น ำเสนอผลกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำแก่สำธำรณชน 

11) งำนวิจัยพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัยและ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในระดับสถำนศึกษำและเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 12) จัดท ำแผนงำน/โครงกำร ศึกษำวิจัยรูปแบบเกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

  13) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำใช้กระบวนกำรวิจัยพัฒนำระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ      
   14) ประเมินผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรวิจัยประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
    15) งำนประสำนงำนกับสถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อม รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. 
   16)วิเครำะห์สังเครำะห์รำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และ สมศ. 
 



   17) นิเทศ ติดตำมกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.  
   18) งำนพัฒนำกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)  
   19) งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รวมถึงกำรประสำน ส่งเสริมสนับสนุน กำรจัด 

กำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนใน เครือข่ำยโรงเรียนบ้ำนเพชร และเครือข่ำยโรงเรียนบึงชวน  
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  

  20) งำนส่งเสริม ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำ ปฐมวัย  
  21) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

ภำรกิจงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมนโยบำย 
    1. งำนพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปฐมวัย 

2. กิจกรรมสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัย 
3. กิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  ระดับปฐมวัย 

          4. ผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนำครูผู้ช่วย วิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัยและตำมท่ีได้รับแต่งต้ัง 
 ภำรกิจงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมจุดเน้น 

 งำนนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ รวมถึงกำรประสำน  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียนในเครือข่ำยโรงเรียนเพชรเริงรมย์ เครือข่ำยโรงเรียน 
บึงชวน อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3 
มำตรฐำนวิชำชีพ 

 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  

กำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน โดยยึดหลักมำตรฐำนวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ ซึ่ง
ประกอบด้วยมำตรฐำน 3 ด้ำน คือ มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน (จรรยำบรรณของวิชำชีพ) 

โดยจรรยำบรรณของวิชำชีพได้มีกำรก ำหนดแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ เพื่อ
ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตัวอย่ำงของกำรประพฤติปฏิบัติประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ 
 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนของศึกษำนิเทศก์ (จรรยำบรรณวิชำชีพศึกษำนิเทศก์) 

จรรยำบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ บุคลิกภำพ และ

วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองอยู่เสมอ 
จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
2. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก ศรัทธำ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชำชีพ และเป็นสมำชิก

ท่ีดีขององค์กรวิชำชีพจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 
3. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก ำลังใจแก่ศิษย์และ

ผู้รับบริกำร ตำมบทบำทหน้ำท่ีโดยเสมอหน้ำ 
4. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงำมแก่ศิษย์

และผู้รับบริกำร ตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
5. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ท้ังทำงกำย วำจำ และจิตใจ 
6. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ 

จิตใจ อำรมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริกำร 
7. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค โดยไม่เรียกรับหรือ

ยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีโดยมิชอบ 
จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 
8. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยยึดมั่นใน

ระบบคุณธรรม สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
จรรยำบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำเศรษฐกิจ 

สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ ส่ิงแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 
 

 



บทท่ี 4 
รำยละเอียดกำรพัฒนำตนเอง 

 
ท่ี 

 
จรรยำบรรณ 

 
วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 

ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยำบรรณต่อตนเอง     
1. วินัยในตนเอง  ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ

อย่ำงมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ งำนท่ีได้รับมอบหมำยส ำเร็จตำม
เวลำและมีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ  (1) ศึกษำหำควำมรู้ วำงแผนพัฒนำตนเอง 
พัฒนำงำน ผลงำนและจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ วิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับภำระงำน น ำมำสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 
เพื่อใช้พัฒนำวิชำชีพต่อไป 

(2) วิเครำะห์สังเครำะห์งำนในหน้ำท่ีเพื่อพัฒนำ
เป็นผลงำนท่ีแสดงถึงกำรพัฒนำตนเองด้ำน
วิชำชีพ 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ รวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีวิเครำะห์
สังเครำะห์ จัดท ำเป็นคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 

(3) สืบเสำะค้นหำวิธีกำรท ำงำน กำรพัฒนำ
วิชำชีพแล้วจัดกระท ำข้อมูลเพื่อสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับกำรนิเทศ 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ใช้รูปแบบกำรสืบเสำะเพื่อค้นคว้ำ
หำควำมรู้มำใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับกำรนิเทศ 

(4) ใช้หลักกำรนิเทศท่ียึดผู้รับกำรนิเทศเป็น
ส ำคัญด้วยกระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท ำร่วม
ตัดสินใจอย่ำงสม่ ำเสมอ 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบ 
 CO 5 STEPs 



 
ท่ี 

 
จรรยำบรรณ 

 
วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 

ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยำบรรณต่อตนเอง     
3. บุคลิกภำพ  ศึกษำและพัฒนำบุคลิกภำพ ให้เหมำะสมกับยุค

สมัยและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 
๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ได้รับกำรยอมรับในกำรวำงตน 

และปฏิบัติตนต่อผู้รับกำรนิเทศ 
4. วิสัยทัศน์ในกำรท ำงำน ให้ทันต่อกำร

พัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ 
สังคม และกำรเมืองอยู่เสมอ 

พัฒนำวิสัยทัศน์โดยยึดแนวทำงแห่งกำรพัฒนำ
วิชำชีพเป็นส ำคัญผสมผสำนกับควำม
เปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ปฏิบติังำนตำมเป้ำหมำยท่ีต้นสังกัด
ก ำหนด  

 จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ     
1. ต้องรัก  ศรัทธำ   (1)รักษำช่ือเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ 

(2) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพ 
ให้สำธำรณชนรับรู้ 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ เผยแพร่ผลงำนท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงให้กับ
ผู้รับกำรนิเทศ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต   (1) ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตตำมกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทำง
รำชกำร 
(2) เลือกใช้หลักกำร วิธีกำรท่ีถูกต้อง ได้ผลดี 
ทันสมัย และสอดรับกับผู้รับกำรนิเทศ 
(3) อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับกำรนิเทศและ
ควำมก้ำวหน้ำของวิชำชีพ 
 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ไม่ถูกลงโทษทำงวินัย 



 
ท่ี 

 
จรรยำบรรณ 

 
วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 

ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ     
3. รับผิดชอบต่อวิชำชีพ  (1) สร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำรใหม ่ๆ  ทำงกำรศึกษำ 

เพื่อพัฒนำวิชำชีพ เป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรวิชำชีพ 
(2) แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมำชิกในองค์กำรหรือ
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ใช้ศำสตร์องค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ จัดท ำสำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับกำรนิเทศ 

4. เป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรวิชำชีพ เข้ำร่วม ส่งเสริม และประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ
วิชำชีพหรือองค์กรวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ เผยแพร่ผลงำนท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จและได้รับกำรยกย่อง 

 จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร      
1. ต้องรัก เมตตำ เอำใจใส่ 

ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้ก ำลังใจ
ผู้รับบริกำร ตำมบทบำทหน้ำท่ีโดยเสมอ
หน้ำ 

(1) ส่งเสริม ให้ก ำลังใจเพื่อให้ผู้รับกำรนิเทศ      
มีกำรด ำเนินงำนท่ีถูกต้องและบรรลุเป้ำหมำย 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ให้ก ำลังใจ เสริมแรงทำงบวกต่อ
ผู้รับบริกำรอย่ำงเสมอภำค 

 จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร     
2. ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และ

นิสัยท่ีถูกต้องดีงำมแก่ผู้รับบริกำร  ตำม
บทบำทหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วย
ควำมบริสุทธิ์ใจ 

(1) มีข้อมูล และทำงเลือกส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้
ผู้รับกำรนิเทศน ำไปใช้เป็นตัวอย่ำงได้ตำมบริบทตนเอง 
(2) รับฟังควำมคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของผู้รับกำรนิเทศ 
ทุกคน 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ เผยแพร่สำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับกำรนิเทศ 



 
ท่ี 

 
จรรยำบรรณ 

 
วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 

ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร     
3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ท้ัง

ทำงกำย วำจำ และจิตใจ 
ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมุ่งมั่น  ต้ังใจเพื่อให้ผู้รับกำร
นิเทศพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพของบุคคล 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ มีข้อมูลของผู้รับกำรนิเทศ
รำยบุคคล  

4. ไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำม
เจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ 
อำรมณ์ และสังคมของผู้รับบริกำร 

ให้ผู้รับกำรนิเทศได้มีส่วนร่วมวำงแผนพัฒนำ
ตนเองและเลือกวิธีกำรท่ีเหมำะสมกับตนเอง 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ใช้กระบวนกำร PLC ในกำรพัฒนำ
งำน ร่วมกับผู้รับกำรนิเทศ 

5. ให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอ
ภำค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่ง
หน้ำท่ีโดยมิชอบ 

เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้ผู้รับกำรนิเทศด้วย
กำรรับฟังควำมคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้
ก ำลังใจอย่ำงกัลยำณมิตรท่ีดี ท้ังต่อหน้ำ 
และลับหลัง 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ เผยแพร่ผลงำนท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จ ท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
ของผู้รับกำรนิเทศ ให้กับผู้รับกำร
นิเทศคนอื่นๆ เพื่อเป็นตัวอย่ำง 

 จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ     
1. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำง

สร้ำงสรรค์  
(1) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบ
วิชำชีพ 
(2) ยอมรับในบทบำทของผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี  
(3) ยอมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมหลักกำรท่ีถูกต้อง 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ท ำงำนส ำเร็จอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

2. ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้ำงควำม
สำมัคคีในหมู่คณะ 

มีควำมรัก ควำมสำมัคคี และร่วมใจกันผนึกก ำลัง
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ร่วมคิด ร่วมพัฒนำ TEAM 



 จรรยำบรรณต่อสังคม     
1. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น ำในกำร

อนุรักษ์และพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
ส่ิงแวดล้อม  

(1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม กำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข 
(2)  ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในทำงวิชำกำร 
หรือวิชำชีพแก่ชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้
ผู้รับบริกำรเกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรเพื่อ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พัฒนำเศรษฐกิจ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ มีควำมเป็นปกติ กำลเทศะ  
คำรวะธรรม  อยู่อย่ำงพอเพียง 

2. รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม (1) ปฏิบัติเวรรักษำกำรณ์เพื่อรักษำทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
(2) ไม่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 
(3) ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของทำง
รำชกำร ตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ซื่อสัตย์ รักษำผลประโยชน์
ส่วนรวม เป็นที่สุด  

 
 



 
ท่ี 

 
จรรยำบรรณ 

 
วิธีกำร / รูปแบบกำรพัฒนำ 

ระยะเวลำในกำรพัฒนำ  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ เริ่มต้น ส้ินสุด 

3. ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(1) ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
(2) ขับเคล่ือนโครงกำร/กิจกรรมตำม
พระรำชด ำริ และของเช้ือพระวงศ์   ทุก
พระองค์ตำมนโยบำยท่ีรับมอบหมำย 

๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐ เม.ย. ๖๕ ประสำนงำนโครงกำรตำม 
พระรำชด ำริตำง ๆ  ตำมภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำย 

 
ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ)...............................................   (ลงช่ือ)............................................   (ลงช่ือ)........................................................ 
        (นำงสุกัญญำ  ประทุมวงษ์)     (นำงสำวสมลักษณ์  วิจบ)       (นำยพิสิษฐ์  คงผดุง) 
               ศึกษำนิเทศก์         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้บังคับบัญชำ 
                (นำยชนำธิป  ส ำเริง) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 


