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วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน 
นางดวงใจ  จ าปาทอง 

ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 “เป็นศึกษานิเทศก์แนวใหม่ที่ปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ในการส่งเสริม การวิจัย การ
พัฒนา การผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการให้บริการสื่อ ที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากลผู้บริหารโรงเรียน  ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อ
ได้รับการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความสามารถ
พ้ืนฐานเพียงพอ  และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาหลักสูตร ตามกลุ่มสาระและมาตรฐาน ทั้งระดับ
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นเรียน  สามารถบริหารจัดการหลักสูตรจัดการเรียนรู้  
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรที่ก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  โดยเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้บริบทของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์” 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพือ่ให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
       คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ  ได้แก่  การ
เป็นผู้ร่วมงาน  การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม  รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานเพ่ือให้
สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ท่ีมีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการน าองค์กร
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 
มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา  โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการ
นิเทศ 
      ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  แสดงความรัก  ความเมตตา  และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วย
การตัดสินใจในการท างานต่างๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์ต้อง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  แล้วเลือกเฉพาะ
กิจกรรมที่จะน าไปสู่ผลทางบวกเสมอ  อีกท้ังระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบ โดยมิได้ตั้งใจ
เพ่ือน าไปสู่ความไว้วางใจ    ความศรัทธาของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศ และเห็นประโยชน์ของ
การนิเทศ 
มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
       คุณประโยชน์ส าคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา  จนเป็น
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ผลให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องก าหนดปรับเปลี่ยนแนวทางการ
นิเทศ  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ  โดยศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของผู้รับการ
นิเทศ  ก าหนดจุดที่จะพัฒนา    เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆ  แล้วใช้เทคนิคการ
นิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง    ประเมินปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมกับงาน  และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้รับการนิเทศและ
ศึกษานิเทศก์เพ่ิมพูนพัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจ ากัดของ
ผู้รับการนิเทศ  สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง  และเป้าหมายของการพัฒนาเมื่อน าไปปฏิบัติจะ
เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง  แผนการนิเทศต้องมีกิจกรรมส าคัญท่ีน าไปสู่ผลของการ
พัฒนา  ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับผลงานถือเป็นคุณภาพส าคัญที่น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง  มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง 
มาตรฐานที่ 5  พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเป็น
ล าดับ 
       นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือส าคัญของศึกษานิเทศก์ในการน าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
เป็นล าดับ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรม
ได้หลากหลาย    ตรงกับสภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจ ากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนน าไปสู่ผลได้
จริง  เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ีมีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน  และ
ก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของผู้รับ
การนิเทศ จนผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของ
ผู้รับการนิเทศและเพียรพยายามกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทาย  ให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนา  ด้วยความรู้สึกประสบผลส าเร็จเป็นระยะๆ โดยพยายามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของการท ากิจกรรมและการพัฒนาของผู้รับการนิเทศเอง  ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การ
ริเริ่ม การร่วมพัฒนา  และการสนับสนุนข้อมูล  ให้ก าลังใจ  ให้ผู้รับการนิเทศค้นหา ปฏิบัติ ประเมิน 
และปรับปรุงงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  เพ่ือให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ  เกิดเป็นการพัฒนา
งานในภาวะปกติเป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป  รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธา
ความสามารถของตน 
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถน าเสนอผลงานที่ได้ท าส าเร็จแล้วด้วยการรายงานผลที่แสดงถึง
การวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  ซึ่งครอบคลุมการก าหนดงานที่จะน าไปสู่ผลแห่งการพัฒนาการลงมือ
ปฏิบัติจริง  และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การจัดท ารายงานเป็น โอกาสที่จะได้คิดทบทวน
ถึงงานที่ท าแล้วว่ามีข้อจ ากัด  ผลดี ผลเสีย  ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร  ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่น
ชม  ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด  น าเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะ
ปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร และจะน าประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไปอย่างไร 
คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมน าไปสู่การประเมินตนเองการชื่นชมความสามารถของผู้ปฏิบัติ  การ
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เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ  และศักยภาพของผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับและชื่นชมในความ
ความสามารถของตน 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
       ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้ค าปรึกษา แนะน าหรือจัด
กิจกรรม    เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศเสนอแนะ
ดังนั้น  ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือ
กิจกรรมนั้นๆ มีน้ าหนัก  มีความส าคัญน่าเชื่อถือ ผู้นิเทศจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีท้ัง
บุคลิกภาพ  การปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม  จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศ
การศึกษา  และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ 
มาตรฐานที่ 9 ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดี
กว่าเดิม  แนะน าการปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์แต่จะชี้น าแนว
ทางการแก้ปัญหาที่น าไปสู่ผลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานของ
องค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชนด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและคาดหวังผลที่ดีที่สุด
ที่จะเกิดขึ้น  โดยตระหนักถึงความส าคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ  ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศประชาธิปไตยในการท างาน  ที่จะน าไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ  เป็นที่ยอมรับของผู้รับ
การนิเทศและผู้ร่วมงาน  จนผูร้ับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อการนิเทศการปรับปรุงงานและการร่วมงาน
กับผู้อ่ืน 
มาตรฐานที่ 10  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
       ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ทันสมัยและทัน
โลก    ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนา
กับผู้อ่ืนด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและน าข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับ
การนิเทศ การตื่นตัว การรับรู้  และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้  นอกจากเป็นประโยชน์ต่องาน
นิเทศแล้ว  ยังน ามาซึ่งการยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะ
น าไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้ง ต่อเนื่องต่อไป 
มาตรฐานที่ 11  เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ  ด้วยการพูดน าปฏิบัติน า  และ
จัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ  โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่
ปฏิบัติงานส าเร็จแล้ว จนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้เองของผู้รับ
การนิเทศ  ศึกษานิเทศก์จึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนา
งานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น เพียรพยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่  ตามขีดสูงสุดของ
ความสามารถ  เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติสามารถเลือกการกระท าที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความ
ไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลส าเร็จให้แก่ผู้รับการนิเทศแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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มาตรฐานที่ 12  สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
       การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลก
อย่างไม่หยุดยั้ง  ศึกษานิเทศก์จ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่
เสมอ  มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน  ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกล้าที่จะตัดสินใจด าเนินการ
เพ่ือผลต่อวิชาชีพ  การนิเทศการศึกษาในอนาคต    อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะ
เป็นการประกันได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพ  การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้าตลอดไป 
 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  1.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  2.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก  ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ   และ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  3.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  4.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยทีถูกต้องดีงาม
แก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  5.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย  วาจา 
และจิตใจ 
6.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง
กาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
7.    ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค   โดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  8.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
  9.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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1. รายละเอียดท่ัวไป 
 ชื่อนางดวงใจ  จ าปาทอง  อายุ 55  ปี  ต าแหน่งต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์   วิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ  สพม.เขต 26  ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามผล และประเมินการ
จัดการศึกษา  ต าแหน่งเลขท่ี 12 รับเงินเดือนระดับ คศ.3  ขั้น  46,040  บาท  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดลงมาตามล าดับ) 

 
       
การศึกษาอบรมเพิ่มเติมระหว่างการปฏิบัติงาน 
 
 นางดวงใจ  จ าปาทอง  ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม 
ในหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง  พัฒนาเพ่ือนร่วมงาน  และเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยได้เข้ารับการศึกษาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ส าคัญ  
ดังนี้ 
 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อย่อ สาขาวิชา สถาบัน 
วัน เดือน ปี  

ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. วิทยาศาสตร-์ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

2530 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2545 

ปริญญาเอก - - - - - 
การศึกษาระดับอื่น ๆ 
ที่ส าคัญ 

- - - - - 
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วันเดือนปี เวลา 
(ชั่วโมง) 

รายการปฏิบัติหน้าที่ สถานที่/หน่วยงาน 

20 พฤษภาคม  
2561 

12 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนด้วยระบวนการการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่
ผู้เรียนในศตวรรษที่21 

โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
สพม.26  

3-5 กรกฎาคม 
2561 

12 วิทยากรอบรมพัฒนาวิทยากรขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 

โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.
ร้อยเอ็ด  /สพป.รอ.3 

5 กรกฎาคม 
2561 

12 คณะกรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม การ
ประกวดโครงงานนักเรียนชิงทุนการศึกษา
มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ประจ าปี 2561 

ห้องประชุม 150 ปีเมือง
มหาสารคาม สพม.26 

13 กรกฎาคม 
2561 

12 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาครูแกนน าเพ่ือส่งเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 

ห้องประชุม 150 ปีเมือง
มหาสารคาม สพม.26 

19 กรกฎาคม 
2561 

12 วิทยากรการประชุมปฏิบัติการจัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่นและการวิจัยหลักสูตร
สถานศึกษา 

ห้องประชุมพระเทพ
สิทธาจารย์/ สพม.26 

3  สิงหาคม  
2561 

12 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียน
เรียงความระดับ ม.4-6 โครงการ “รักษ์
ภาษาไทย”เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

4-5 กันยายน 
2561 

12 
 
 

วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สู่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้บูรณาการคิดแบบ Active Learning 

ห้องประชุมพระเทพ
สิทธาจารย์/ สพม.26 
 

6-7 กันยายน 
2561 

12 วิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการปลูกฝั่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช
2560 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
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12 กันยายน 
2561 

12 
 
 

วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ 

ห้องประชุมพระเทพ
สิทธาจารย์/ สพม.26 
 

 
 

วันเดือนปี เวลา 
(ชั่วโมง) 

รายการปฏิบัติหน้าที่ สถานที่/หน่วยงาน 

22 กันยายน  
2561 

12 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
คณิตศาสตร์คิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวท
คณิต)ระดับ ม.1-3(เดี่ยว) 

ห้องประชุมพระเทพ
สิทธาจารย์/ สพม.26 
 

7 ตุลาคม 2561 12 คณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการประเมินคัดเลือกการน าเสนอ
ผลงานสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 

โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.
มหาสารคาม  /สพม.26 

27 ธันวาคม 
2561 

12 ผู้ให้ความร่วมมือ ดีเยี่ยม  ในกิจกรรมการ
แสดงถึงเจตจ านงสุจริตและความตั้งใจใน
การปฎิบัติงานให้ส าเร็จตามพันธกิจ
หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาลปีงบประมาณ 
2561 

ห้องประชุม 150 ปีเมือง
มหาสารคาม สพม.26 

28 ธันวาคม 
2561 

12 การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้าน “คุรุชน 
คนคุณธรรม” ประเภทบุคลากรทาง
การศึกษาผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ประวัติการรับราชการ 
 

วัน  เดือน  ปี 
ที่รับราชการ 

ต าแหน่ง กรม  หรือ  
กระทรวง 

อายุ 
(ตัวเอง) 

เงินเดือน หมาย
เหตุ 

16 ธ.ค. 2534 อาจารย์ 1 โรงเรียนผักแพววิทยา อ.กันทรารมณ์   
  จ.ศรีสะเกษ 

สศจ. 28 4,250  

1 ต.ค. 2535 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 29 5,868  
1 ต.ค. 2536 อาจารย์ 1 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  

อ.พยัคฆภูมิพิสัย    จ.มหาสารคาม 
สศจ. 30 6,160  

1 ต.ค. 2537 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 31 6,460  
1 ต.ค. 2538 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 32 8,190  
1 ต.ค. 2539 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 33 8,610  
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วัน  เดือน  ปี 
ที่รับราชการ 

ต าแหน่ง กรม  หรือ  
กระทรวง 

อายุ 
(ตัวเอง) 

เงินเดือน หมาย
เหตุ 

1 ต.ค. 2540 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 34 9,040  
1 ต.ค. 2541 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 35 9,560  
1 ต.ค.  2542 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 36 10,080  
1 ต.ค. 2543 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 37 10,860  
1 เม.ย. 2544 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 38 11,120  
1 ต.ค. 2544 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 38 11,380  
1 เม.ย. 2545 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 39 11,650  
1 ต.ค. 2545 ---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 39 12,080  
1 เม.ย.  
2546 

---“------------------------------------------------------“--- สศจ. 40 12,400  

7 ก.ค. 2546 โอนไปสังกัด  สพฐ.ตามมาตรา 64  แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2546 

สพฐ.ศธ.    

1 ต.ค. 2546 อาจารย์ 1  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  
อ.พยัคฆภูมิพิสัย    สพท. มหาสารคาม เขต 2  

สพฐ.ศธ. 40 12,720  

1 เม.ย. 2547 อาจารย์ 2  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
 อ.พยัคฆภูมิพิสัย    สพท. มหาสารคาม เขต 2 

สพฐ.ศธ. 41 14,900  

1 ต.ค. 2547 ---“------------------------------------------------------“--- สพฐ.ศธ. 41 15,700  
1 เม.ย.  
2548 

ครู  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ.พยัคฆภูมิพิสัย     
จ.มหาสารคาม   สพท. มหาสารคาม เขต 2 

สพฐ.ศธ. 42 16,100  

 

2. การวิเคราะห์งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
    (ภาระงานของศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานต าแหน่ง) 
 

  2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หมายเหตุ 
งานนิเทศการศึกษา 
1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
จัดกระบวนการเรียนรู้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ 
ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 
1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
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วิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ใน 
การปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศ 
ในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ 
1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.2 หน้าทีค่วามรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด 
การศึกษา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
2.1 งานส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามการเรียนการสอน  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         1) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
             - งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
             - งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
             - งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
         2) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
         3) โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย
นวัตกรรม KKU Smart Learning สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ร่วมพัฒนา) 
         4) ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต 
         5) ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
         6) ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนในโครงการ “การเรียนรู้สู่อาเซียน 
         7) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         8) สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
         9) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
2.2  งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
1) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน 
3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
4) งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา        
    สถานศึกษา  หน่วยงาน  องค์กรและชุมชน 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.3 งานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1) งานการประเมินมาตรฐานผู้เรียน 
2) งานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
3) งานการประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    (สมศ.) 
4) งานการนิเทศ  ติดตาม ก ากับสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก 
5) งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6) งานการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7) งานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) งานการจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9) งานการนิเทศ ติดตาม ก ากับให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
10) งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
11) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12) งานการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
13) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 
     สถานศึกษา 
14) งานการจัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
15) งานการนิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษา 
16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
2.4 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
1) งานพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 
    และการเรียนรู้งานวิจัยสถาบัน การให้ค าปรึกษาการวิจัยสถาบัน 
3) งานส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยและฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 
    และการเรียนรู้ 
5) งานประสานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
6) งานการวิจัยในชั้นเรียน 
7) งานเผยแพร่ผลงานเอกสารการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
8) งานการประชุมอบรมที่เกี่ยวกับการวิจัย 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2.5 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
1) ควบคุม ก ากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
    ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
2) รวบรวม ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
    บริหารและการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
    นิเทศการศึกษา 
3) ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอ่ืน ๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
    ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
5) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
6) งานประสานการประชุม ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดท าบันทึก/ 
    รายงานการประชุม  
7) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานและ 
    ผู้เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
    ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
8) งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
  2.6 งานธุรการ 
1) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ  
    ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 
    ราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป 
    ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงานหน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ 
    เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

3) ศึกษาวิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ 
    สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ       
4) จัดท าข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา 
    และประชาชนทั่วไป            
5) ควบคุมการ ยืม–ส่ง  หนังสือราชการ 
6) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ตามภาระงานของศึกษานิเทศก์)  

3. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ตามภาระงานของศึกษานิเทศก์)  
3.1 ชื่อกระบวนงาน  งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

จัดท าชุดอบรมหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล/คัดเลือก BP 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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วิธีการด าเนินการตามFlow Chart งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
 

1.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา 
บริบททางสังคม และความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

มีระบบสารสนเทศท่ี
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

2. การจัดท าหลักสูตร 
เผยแพร่ และพัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น
ท้องถิ่น 
 

2. ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตร
การศึกษาระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและเผยแพร่ให้
สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 

มีกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น 

3. การส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาให้สถานศึกษา
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การสร้าง ใช้ และประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง และความต้องการ 
ของท้องถิ่นด้วยกระบวนการท างานแบบ 
มีส่วนร่วม 
 
 
 
 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น 
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ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
4. การส่งเสริมและประสาน
ความร่วมมือระหว่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 
 

4.ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา
ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5. การนิเทศก ากับติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือแนะน า
สถานศึกษาในการใช้
หลักสูตร 
 

5. นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

มีแผนการนิเทศด้าน 
การพัฒนาและการใช้
หลักสูตรที่สามารถน าไป
ปฏิบัติการนิเทศได้จริง 

6. การตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

6. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 

-มีกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
-สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

7. การสรุปรายงาน และ
เผยแพร่ 

7. สรุปรายงาน และเผยแพร่ มีรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
ที่มีคุณภาพ 
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 3.2 ชื่อกระบวนงาน  งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
       ของผู้เรียน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 

ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง 
แนวปฏิบัติ นโยบายในการพัฒนาหลักสูตร การสอน 

และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการวิจัยพัฒนา 

การพัฒนาหลักสูตร การสอนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
คัด BP และเผยแพร่ ปชส. 

เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน 

วิจัยและพัฒนา (R&D) ประเมินคุณภาพหลักสูตร/
การสอนและกระบวนเรยีนรู้

ของผู้เรียน 

นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
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วิธีการด าเนินการตาม  Flow Chart งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1. การศึกษาวิเคราะห์ 
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
ทิศทางแนวปฏิบัติ 
นโยบาย ในการพัฒนา
หลักสูตร การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ใน
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาและ 
ใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น 
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามการพัฒนา
และประเมินผลการใช้หลักสูตร 

-มีกลยุทธ์และแผน
ปฎิบัติการประจ าปีที่
น าไปพัฒนาครู/
ผู้เรียนได้จริง 
-มีรายงานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาและ
ติดตามผลการใช้
หลักสูตรที่มีคุณภาพ 

2. การส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูในการวิจัยพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจาก
การนิเทศ การวิจัยการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาและติดตามผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
และท าวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

-มีงานวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา 
มีงานวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร 

3. การนิเทศก ากับติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือแนะน า
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คร ู

3. นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

-มีแผนการนิเทศด้าน
การพัฒนาและใช้
หลักสูตรที่สามารถ
น าไปปฏิบัติการ
นิเทศได้จริง 
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ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
4. การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร/การสอนและ
กระบวน 

4.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
4.2 น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  คุณภาพครูและคุณภาพ
นักเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตรของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.3 วิจัยและพัฒนาการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

-มีรายงานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาและ
ติดตามผลการใช้
หลักสูตรที่มี
คุณภาพ 

5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การ
และกระบวนเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

-มีเอกสารเผยแพร่ 
และเวทีเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6. การสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน คัด BP 
และเผยแพร่ ปชส. 
 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

-มีรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
ที่มีคุณภาพ 
 

 
 

4. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (หน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย) 
 4.1 งานการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาเคมีเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ONET เป็นฐาน 
 มาตรฐานคุณภาพ 
 นิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยใช้ 
ONET เป็นฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
ศึกษาวิเคราะห์คะแนน ONET 
แนวคิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
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วิธีการด าเนินการตามFlow Chart งานการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขา

เคมีเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ONET เป็นฐาน 
 

ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1. การศึกษาวิเคราะห์
คะแนน ONET แนวคิด
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 

1. การวางแผนงาน 
-ส ารวจปัญหาและความต้องการ 
-วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน 
   -วิเคราะห์/จัดระบบ ONET 

-มีหลักสูตรแกนกลาง 
-มีหลักสูตรสถานศึกษา 
-มีคลังข้อสอบ ONET 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
2.การจัดท าเครื่องมือการ 2.1 ออกแบบกิจกรรม/แผนงงาน/โครงการ -มีหลักสูตรการพัฒนา 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

จัดท าเครื่องมือการพัฒนาครูเชิงบูรณาการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ONET เป็นฐาน 

ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนเน้นการคิดโดยใช้ ONET เป็นฐาน 
 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล/คัดเลือก BP 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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พัฒนาครูเชิงบูรณาการ
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้ ONET เป็น
ฐาน 

2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ -มีสื่อการอบรม 

3.การส่งเสริม และพัฒนา
ให้ครูพัฒนาการเรียนการ
สอนเน้นการคิดโดยใช้ 
ONET เป็นฐาน 

3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิด 
3.2 ส่งเสริมการจัดท าคลังข้อมูลเพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางดารเรียน 

-มีสื่อการนิเทศ 
-มีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การนิเทศก ากับ
ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน า
สถานศึกษาในการใช้
หลักสูตร 

4.1ติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
4.2ตรวจสอบผลการพัฒนา  
4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 

-มีปฏิทินการนิเทศ 
-มีแบบประเมิน 
-มีแบบนิเทศติดตาม 

5. การสรุปรายงานผล/
คัดเลือก BP  และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

5.1 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.2 จัดท าสรุปรายงาน 
5.3 จัดกิจกรรมคัดเลือก BP  
5.4 เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
-มีรายงาน BP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา STEM/MCMK/KKU SLA 
 มาตรฐานคุณภาพ 
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 นักเรียนค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการตาม Flow Chart โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ACTIVE Learning ตามวิธีและเกณฑ์ที่ก าหนด 

สร้างทีมวิทยากร  หลักสูตร สื่อ  ปฏิทินงาน  และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

ด าเนินกิจกรรมพัฒนาครูและน าเสนอผลงาน 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
ของการจัดท าค่าย 
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ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

1.การศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียด เงื่อนไขของ
การจัดท าค่าย 

1..1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไขของ
การพัฒนาครู 
1.2 ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง 

-มีคู่มือการจัดค่าย 
 

2.การคัดเลือกนักเรียน
ตามวิธี/เกณฑ์ที่ก าหนด 

2.1 วิเคราะห์/จัดระบบการอบรม 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

3.การสร้างทีมวิทยากร  
หลักสูตร สื่อ ปฏิทินงาน  
และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

3.1ประชุมวิทยากรเตรียมประอบรม 
3.2 จัดกิจกรรมค่ายตามแผน 
 

-มีหลักสูตรอบรม 
-มีสื่อการพัฒนา 
-มีปฏิทินค่าย 

4.การด าเนินกิจกรรมค่าย 
และน าเสนอผลงาน 

4.1 จัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการ 
4.2 จัดการน าเสนอ 

-มีโครงงานนักเรียน 
-มีสื่อการน าเสนอ 

5. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

5.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานนักเรียนและการน าเสนอ 
-สะท้อนผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

6.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

6.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
6.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
6.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
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 4.3 ประสานงาน นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมการวิจัย 
มาตรฐานคุณภาพ 

 โรงเรียนในโครงการวัฒนธรรมการวิจัยจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวน 
การวิจัย  
 
                              Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการตามFlow Chart ประสานงาน นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนวัฒนธรรมการวิจัย 

 
ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

1.การศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียด เงื่อนไขของ
โครงการวัฒนธรรมวิจัย 

1..1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไขของ
การจัดท าค่าย 
1.2 ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง 

-มีคู่มือการจัดค่าย 
 

2.การคัดเลือกโรงเรียน
ตามวิธีและเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2.1 วิเคราะห์/จัดระบบค่าย 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

คัดเลือกโรงเรียนตามวิธีและเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

ประสานการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนเพื่อด าเนินกิจกรรมและน าเสนอผลงาน 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
ของโครงการวัฒนธรรมการวิจัย 
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ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
3.การประสานการจัด
กิจกรรมกับโรงเรียนเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมและ
น าเสนอผลงาน 

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 จัดการน าเสนอผลงานนักเรียน 

-มีโครงงานนักเรียน 
-มีสื่อการน าเสนอ 

4. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

4.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานและการน าเสนอของนักเรียน 
-สะท้อนผลความพึงพอใจของโครงการ 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัมนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 
5. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษอื่นในกิจกรรมของชุมชน 
 5.1 การนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน/หน่วยงาน (วิทยากร) 

มาตรฐานคุณภาพ 
 กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอต่อการพัฒนางานที่เก่ียวข้อง  
มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนางานและการนิเทศตามความต้องการ 
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                              Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการตาม Flow Chart การนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน/หน่วยงาน(วิทยากร) 
 

ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1.การศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียด เงื่อนไข
เนื้อหา เป้าหมายของ
โครงการ 

1..1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
ของเนื้อหา/เป้าหมาย/ 
1.2 ก าหนดรูปแบบการบรรยาย/แนวทางจัด
กิจกรรม 

-มีคู่มือการจัดอบรม/
ประชุม/พัฒนาทักษะ 
 

2.การจัดเตรียมกรอบ
แนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  
และประสานการขอ
อนุญาตไปราชการ 

2.1 วิเคราะห์เนื้อหา/เป้าหมาย 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีเอกสาร/สื่อ 
-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

จัดเตรียมกรอบแนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  และประสานการขออนุญาตไปราชการ 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

ด าเนินการตามบทบาทวิทยากรที่ได้รับมอบหมาย 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
เนื้อหา เป้าหมายของโครงการ

วัฒนธรรมการวิจัย 
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ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
3.การด าเนินการตาม
บทบาทวิทยากรที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.1ให้ความรู้ตามบทบาท 
3.2 จัดกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-มีหลักสูตรการอบรม 
-มีสื่อการพัฒนา 
-มีภาพกิจกรรมการพัฒนา 

4. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

4.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานครูและการน าเสนอ 
-สะท้อนผลความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 
5.2 การให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิชาการ 
 มาตรฐานคุณภาพ 
 กลุ่มเป้าหมายได้รับค าปรึกษาแนะน าในงานวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน 
เพียงพอต่อการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนางานและการนิเทศตามความต้องการ 
 

                              Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

สร้างบรรยากาศความไว้วางใจ 

ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

ให้ค าปรึกษา  สร้างทางเลือก ตัวอย่าง  แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ขอ
ค าปรึกษา 



 27 
 

วิธีการด าเนินการตาม Flow Chart การให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิชาการ 
 

ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1.การศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ขอ
ค าปรึกษา 

1..1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไขของ
การให้ค าปรึกษา 
1.2 ก าหนดรูปแบบ/แนวทางการให้ค าปรึกษา 

-มีแบบขอค าปรึกษา 
 

2.การสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจ 

2.1 วิเคราะห์/จัดบรรยากาศ 
2.2 เตรียม/สื่อ/เครื่องมือ/วิธีการ 

-มีแบบบันทึก 
-มีสื่อ/เครือข่าย 

3.การให้ค าปรึกษา  สร้าง
ทางเลือก ตัวอย่าง  
แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

3.1ให้ค าปรึกษา 
3.2 ติดตามพัฒนาการ 

-มีหลักสูตรค่าย 
-มีสื่อการพัฒนา 
-ปฏิทินค่าย 

4. การประเมินผลการ
ด าเนินการ 
 

4.1 การติดตาม ประเมินผล  
   -ผลงานคร ู
-สะท้อนผลความพึงพอใจวค่าย 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อบังคับคุรุสภา 
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ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
............................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 
วิชาชีพพ.ศ.2548อาศัยอ านาจตามความในมาตรา9 (1) (11) (ฉ) และมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่
5/2556วันที่16พฤษภาคม2556และครั้งที1่1/2556วันที่2กันยายน2556โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ.2556” 
ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ3  ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548 
(2) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่2) 

พ.ศ.2554 
(3) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ 

วิชาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(4) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ 

วิชาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที่
2)  ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่งรวมทั้ง 
ระเบียบหรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2556แล้วแต่กรณี 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน 

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนและการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ 
  “สถาบัน” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยคณะหรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า  ครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 

“ครู” หมายความว่า  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
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ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า  บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหาร 
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ 
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และ 
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือ
ความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม
อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

หมวด1 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อ 6  ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเป็นครู 
2) ปรัชญาการศึกษา 
3) ภาษาและวัฒนธรรม 
4) จิตวิทยาส าหรับครู 
5) หลักสูตร 
6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
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7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
10) การประกันคุณภาพการศึกษา 
11) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดดังต่อไปนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ข้อ 7  ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการ 

บริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) การพัฒนาวิชาชีพ 
2) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
3) การบริหารสถานศึกษา 
4) หลักสูตรการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน  
6) การประกันคุณภาพการศึกษา 
7) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 

 2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด 
หรือหัวหน้าสายหรือหัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหารอ่ืนๆในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ข้อ 8  ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร 
การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) การพัฒนาวิชาชีพ 
2) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
3) การบริหารการศึกษา 

 4) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
5) การประกันคุณภาพการศึกษา 
6) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปีหรือ 
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2) มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือ 
3) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสามปีหรือ 
 4) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การบริหาร 
ไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 

5) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่ารวมกันมาแล้วไม่
น้อยกว่าแปดปี 
 

        ข้อ 9  ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือ
เทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) การพัฒนาวิชาชีพ 
2) การนิเทศการศึกษา 
3) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 

 4) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 5) การวิจัยทางการศึกษา 

6) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
7) การประกันคุณภาพการศึกษา 
8) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือมีประสบการณ์ 

ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารกการศึกษา
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

2) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ 10  สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
หมวด2 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวร 

ที่เกิดแก่ผู้เรียน 
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7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 

ผู้เรียนบุคลากรและชุมชน 
3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
4) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
6) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
7) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
12) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง

การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
3) มุง่มั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 

อย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพ 
4) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
7) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

หมวด3 
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มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ข้อ14ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
หมวด 4 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ15  ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษาที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพพ.ศ.2548 

ข้อ16  ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ยังคงใช้หลักสูตรตาม 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพ.ศ. 2548ไปพลางก่อน 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ17  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 2548ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต 
ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ 
คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.
2548สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ ณ วันที่     กันยายน  พ.ศ. 2556 
                                                       (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์   สินลารัตน์) 
                                                             ประธานกรรมการคุรุสภา 


