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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 



คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น   
ของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   

ท้ังนี้ ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ (Individual  
Development  Planning  :  IDP) เพื่อเป็นการพัฒนาท่ีสนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนอง 
ความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป และ   
เป็นการพัฒนาท่ีต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
ในการปฏิบัติงาน  อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริงสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพ 

ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้กับ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล
การจัดการศึกษา  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ 
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
      

รุ่งฤดี  ตรีภพ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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บทที่  1 



ข้อมูลส่วนตัว 
 
ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ–สกุล  นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 43,890 บาท  อายุการทำงาน  12  ปี  5  เดือน 
 
วุฒิการศึกษา  

ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์  สาขา  การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
ภูมิลำเนา 
 บ้านเลขท่ี 10    หมู่ท่ี 5  ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวด ี จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45250 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  

เลขท่ี 300  หมู่ท่ี 1  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36130  
หมายเลขโทรศัพท์ 086-0730049 
 
ผลงานที่ผ่านมา 

1.คณะทำงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2563 
2.รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
3. คณะทำงานตามโครงการสร้างนวัตกรรมและคู่มือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน  
(โครงการต่อเนื่อง) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

4.วิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ดำเนินโครงการตามหลักการวงจรของ     P - D - C - A 
  5. รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “1 แสนครูดี” ประจำปี 2557  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
ภารงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
ภารกิจงานประจำตามกลุ่มงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และชุมชน ดังนี้ 

1.1) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ        
ท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 

1.2) จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 
โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

1.3) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนว
ทางการพัฒนา 

1.4) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
(1) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ 
(2) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
(3) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
(4) เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
(5) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

เครือข่ายโรงเรียนผู้นำการเปล่ียนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 
1.5) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
1.6) นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ท้ังระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 
1.7) สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนา ต่อหน่วยงานต้น

สังกัด สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 2) งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3) งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 4) งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    5) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง 
(ตำบลวังตะเฆ่) อำเภอหนองบัวระเหว   
      7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 
    1. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
3. งานโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
4.งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้น 

1. งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง 

(ตำบลวังตะเฆ่) อำเภอหนองบัวระเหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

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

โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการกำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อ
ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการปฏิบัติตนของศึกษานิเทศก์ (จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์) 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ

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

สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงาม

แกศิ่ษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ

หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน

ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 



บทที่ 4 
รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อตนเอง     
1. วินัยในตนเอง  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้

สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 ผลงานดำเนินไปด้วยความสำเร็จ

เรียบร้อยตามเป้าหมาย 
2. พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  (1) ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ 
20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ 

(2) สร้างผลงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

(3) ค้นหาวิธีการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพ
และสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดผลต่อผู้รับ
การนิเทศ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 ท้ังผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการร่วมกันพัฒนา
การศึกษา 

(4) นิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นสำคัญด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างสม่ำเสมอ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 ท้ังผู้นิเทศ และผู้รับนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. บุคลิกภาพ  พัฒนาบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับความเป็น
ผู้นำทางวิชาการ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 วางตนได้อย่างเหมาะสมทุก
สถานการณ์ 

4. วิสัยทัศน์ในการทำงาน ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยู่เสมอ 

พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 มุ่งมั่น ต้ังใจเพื่อใผ่สัมฤทธิ์ 



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ     
1. ต้องรัก  ศรัทธา   (1)รักษาช่ือเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

(2) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพ 
ให้สาธารณชนรับรู้ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 ดำรงตนเป็นแบบอย่างทางวิชาชีพ 

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

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 เป็นทีรัก และไว้วางใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  

3. รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  (1) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์กรวิชาชีพ 
(2) แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้ศาสตร์องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 พัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  
องค์กร และเพื่อนร่วมงาน 

4. เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
วิชาชีพ 

เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 ร่วมมือพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า เพื่อ
องค์กร และเพื่อเพื่อนร่วมงานในสาย
งาน 



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ     
1. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ 

ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้กำลังใจ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดย
เสมอหน้า 

(1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อ
ปกป้องสิทธิครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 เป็นผู้ร่วมพัฒนาองค์กรท่ีดี ท้ังส่งเสริม 
สนับสนุน 

2. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ
นิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่
ผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(1) มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติท่ี
หลากหลายให้ผู้รับการนิเทศนำไปใช้เป็น
ตัวอย่าง 
(2) รับฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของ
ผู้รับการนิเทศ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 เสริม และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ยอมรับทุกความคิดเห็น  

3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทาง
กาย วาจา และจิตใจ 

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมุ่งมั่น  ต้ังใจเพื่อให้
ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

4. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ
เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของผู้รับบริการ 

ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒนา
ตนเองและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 เป็นผู้มีหัวใจเป็นประชาธิปไตย 
ยอมรับในความเป็นตัวตนของคนอื่น  

5. ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอ
ภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าท่ี
โดยมชิอบ 

เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการ
นิเทศด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง 
ชมเชย และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ เต็มท่ี เต็ม
ใจ เต็มกำลังทุกเมื่อ 



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ     
1. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์  
(1) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ 
(2) ยอมรับในบทบาทของผู้นำและ     
ผู้ตามท่ีดี  
(3) ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 เป็นเพื่อร่วมงานท่ีดี ส่งเสริมสนับสนุน
ซึ่งกันและกนั เพื่อองค์กรก้าวหน้า 

2. ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกัน
ผนึกกำลังในการพัฒนาการศึกษา 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 -มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
-มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
-องค์กรเป็นองค์ท่ีเข้มแข็งในการร่วม
แรงร่วมใจกันพัฒนา 
-เกิดการรวมพลังในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
งานทีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

 จรรยาบรรณต่อสังคม     
1. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการ

อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อม  

(1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
(2)  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ในทางวิชาการ หรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) เป็นผู้นำในการวางแผนและ
ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 -มีความรักศรัทธาในสถาบันหลักของ
ชาติ 
-มีความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพ
ให้ก้าวหน้าตามลำดับ 
-มีภาวะผู้นำผู้ตาม 
-เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น 

2. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (1) ปฏิบัติเวรรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 
(3) ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 -ไม่เห็นแก่ตัว 
-รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มีความรัก หวงแหนองค์กร และของ
ส่วนรวม 



 
 

ท่ี 
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

3. ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(1) ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
(2) ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมตาม
พระราชดำริ และของเช้ือพระวงศ์   
ทุกประองค์ 

20 เม.ย.2563 30 ก.ย.2563 รักและศรัทธาในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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(ลงช่ือ)...............................................   (ลงช่ือ)............................................   (ลงช่ือ)........................................................ 
        (นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ)     (นางโชติกา  ชาลีรินทร์)       (นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง) 
             ศึกษานิเทศก์         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้บังคับบัญชา 
                (นายนิวัฒน์  แก้วเพชร) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 


