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           สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 
             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
                          กระทรวงศึกษาธิการ 

  



คํานํา 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทําข้ึนเพ่ือเป�นเป�าหมายการทํางาน เป�นแนวทาง 
การปฏิบัติงานและเป�นแนวทางการประเมินตนเอง แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนอง
และแนวทางการจัดทําข%อมูลสารสนเทศตามบทบาทหน%าท่ีของศึกษานิเทศก*ในกลุ-มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 รายละเอียดท่ีนําเสนอในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด%วย ข%อมูลท่ัวไป การวิเคราะห*งาน 
ในหน%าท่ีท่ีรับผิดชอบ ข้ันตอนการดําเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน ซ่ึงได%นําเสนอไว%โดยละเอียด
เพ่ือสะดวกต-อการประเมินและรายงานตนเอง 
 ขอขอบพระคุณ ท-าน ผอ. อดุลย*ศักด์ิ  บุญเอนก ผู%อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และรองผู%อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ท่ีให%คําปรึกษา คําแนะนํา และข%อเสนอแนะท่ีเป�นประโยชน* รวมท้ังเป�นกําลังใจ 
ในการปฏิบัติงานกลุ-มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 หวังเป�นอย-างยิ่งว-า เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป�นประโยชน*ต-อผู%สนใจ 
ใฝ<รู%ในอันท่ีจะปรับประยุกต*ใช%ในการปฏิบัติงานในหน%าท่ีของแต-ละบุคคลได%อย-างเหมาะสม 
 
                     ฐิตารีย*  วิลัยเลิศ 
                   มีนาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําช้ีแจง 
 
 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” เป�นข%อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซ่ึงผู%ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต%องปฏิบัติตาม เพ่ือให%
เกิดผลตามวัตถุประสงค*และเป�าหมายการเรียนรู% หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังต%องฝCกฝนให%มี
ทักษะหรือความชํานาญสูงข้ึนอย-างต-อเนื่อง 
           ท้ังนี้ ข%อบังคับคุรุสภาว-าด%วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได%กําหนดให%ผู%ประกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก*ต%องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 ข%อ ได%แก- 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให%เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย-างสมํ่าเสมอ  
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก-ผู%รับการนิเทศ 3) มุ-งม่ัน
พัฒนาผู%รับการนิเทศให%ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต-อการพัฒนาอย-างมีคุณภาพเต็มศักยภาพ
4) พัฒนาแผนการนิเทศให%มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให%เกิดผลได%จริง 5) พัฒนาและใช%นวัตกรรม
การนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป�นลําดับ 6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
โดยเน%นผลถาวรท่ีเกิดแก-ผู%รับการนิเทศ 7) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให%มี
คุณภาพสูงได%อย-างเป�นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป�นแบบอย-างท่ีดี 9) ร-วมพัฒนางานกับผู%อ่ืนอย-าง
สร%างสรรค* 10) แสวงหาและใช%ข%อมูลข-าวสารในการพัฒนา 11) เป�นผู%นําและสร%างผู%นําทาง
วิชาการ และ 12) สร%างโอกาสในการพัฒนางานได%ทุกสถานการณ* 
 ดังนั้น “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” ฉบับนี้ จึงเป�นคู-มือรายละเอียดท่ีจะอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให%มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อีกท้ังสามารถติดตาม ประเมิน 
และรายงานตนเองได%อย-างเป�นระบบ 
 ขอขอบพระคุณ ผู%อํานวยการ และรองผู%อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ท่ีให%คําปรึกษาแนะนํา บังคับบัญชากลุ-มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา เป�นกําลังใจในการปฏิบัติงานกรุณาให%คําแนะนํา ข%อเสนอแนะท่ีเป�นประโยชน*ยิ่ง
และหวังเป�นอย-างยิ่งว-า มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะนําไปสู-การปฏิบัติงานท่ีบรรลุผลอย-างมี
ประสิทธิภาพ นําความก%าวหน%าสู-องค*กรต-อไป 

 
                  ฐิตารีย*  วิลัยเลิศ 
                   มีนาคม 2562 
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รายละเอียดท่ัวไป 
 

 

 
 

 
 

นางสาวฐิตารีย�  วิลัยเลิศ 
ทวีติยาภรณ�มงกุฎไทย (ทช.)  เม่ือ ป% พ.ศ. 2556 
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1. รายละเอียดท่ัวไป 
 1.1 ช่ือ  นางสาวฐิตารีย�   นามสกุล  วิลัยเลิศ 
 1.2 เกิดวันท่ี  31  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2513     อายุ    48  ป.  15  วัน 
 1.3 ป+จจุบันดํารงตําแหน1ง   ศึกษานิเทศก�  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ   
กลุ2มนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.4 ตําแหน1งเลขท่ี  13  รับเงินเดือนระดับ คศ.3  ข้ัน  43,080  บาท 
 1.5 เครื่องราชอิสริยาภรณ�  ทวีติยาภรณ�มงกุฎไทย (ทช.)  เม่ือ ป. พ.ศ. 2556 
 

2. ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน  
 2.1 ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ วิชาเอก 
วัน เดือน ป% 

ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา 

ค.ด. 
(ปริญญาเอก) 

การบริหารจัดการ
การศึกษา 

2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 

กศ.ม. 
(ปริญญาโท) 

เทคโนโลยีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 

ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 

ค.บ. 
(ปริญญาตรี) 

คอมพิวเตอร�ศึกษา 
 

2538 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
อ.เมือง   จ.มหาสารคาม 

อ.วท. 
(อนุปริญญา) 

คอมพิวเตอร� 2534 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 
อ. เมือง  จ. มหาสารคาม 
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 2.2 ผ1านการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการพัฒนาตนหรือพัฒนางานในหน>าท่ี 
 

ป% หลักสูตร ระยะเวลา สถาบัน 
2547 การอบรมทางไกลบุคลากรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  เสBนทางปฏิรูปการเรียนรูB   
“ครูปฏิรูป” 

2 เดือน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2547 ศธ 5405.3/ว.522  เรื่องการประชุม
ปฏิบัติการอบรมครูในโรงเรียน 
แกนนํา 

5 วัน สถาบันส2งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

2548 ศธ 5505.3/ว3015  เรื่องการอบรมครู
ผ2านเครือข2ายอินเทอร�เน็ต   

3 เดือน สถาบันส2งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

2549 ศธ 04020/945  เรื่องการอบรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรทBองถ่ิน   

7 วัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาฬสินธุ�  เขต  1 

2551 เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียน 
การสอนยุค IT  

1 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2553 ธรรมะกับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 1 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2553 การบูรณาการ ICT เพ่ือการเรียน 
การสอน 

4 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2554 การผลิตและพัฒนานักบริหาร
การศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษา 
เขBาสู2ประชาคมอาเซียน 

4 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2555 ศธ 04007.03/ว 1 ก 42  
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาครูผูBสอนคอมพิวเตอร�และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคคล 
ท่ีมีความบกพร2องทางการเห็น 

3 วัน โรงแรมแกรนด� ไซน2าปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

2556 ศธ 0540.10/ว 067การบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
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ป% หลักสูตร ระยะเวลา สถาบัน 
2558 หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูB

แบบหBองเรียนกลับดBาน โดย
ประยุกต�ใชBไอซีที ร2วมกับ Google 
Application (20 – 21 พฤศจิกายน  
2558) 

2 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2558 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดBวย
เทคโนโลยีทางไกลผ2านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) (22 – 28 
กรกฎาคม 2558) 

7 วัน โรงแรมอุดรแอร�พอร�ต  
จังหวัดอุดรธานี 

2559 การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดผล 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(22 – 24 พฤษภาคม 2559) 

3 วัน โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 

2559 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก� หลักสูตรการเสริมสรBาง
ภาวะผูBนําทางวิชาการเพ่ือการนิเทศ 
สําหรับศึกษานิเทศก�ใหม2 
(21 – 25 มิถุนายน 2559) 

5 วัน โรงแรมดิ ไอเด้ิล เรสซิเดนซ� 
จังหวัดปทุมธานี 

2559 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก� หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการใชB ICT เพ่ือการนิเทศ
การศึกษา 
(5 – 10 กรกฎาคม 2559) 

6 วัน โรงแรมดิ ไอเด้ิล เรสซิเดนซ� 
จังหวัดปทุมธานี 

2560 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพ่ือยก 
ระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(15 – 18 สิงหาคม 2560) 

4 วัน โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก2น 

2560 หลักสูตรวิทยากรขับเคลื่อนศาสตร�
พระราชานBอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู2การพัฒนาอย2าง
ยั่งยืน (12 – 15 กันยายน 2560) 

4 วัน โรงแรมเจริญธานีขอนแก2น 
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 2.3 การศึกษาดูงาน 
 

ป% หลักสูตร ระยะเวลา สถาบัน 
2553 
 

ศึกษาดูงานดBานการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน  ณ  ประเทศ
เวียตนาม (8 – 15 มีนาคม 2553) 

5 วัน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

2554 
 

ศึกษาดูงานดBานการบริหารจัดการ
การศึกษา  ณ  ประเทศนิวซีแลนด� 
(19 – 25 มีนาคม 2554) 

7 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2555 ศึกษาดูงานดBานการวางผังเมือง   
การจัดการสิ่งแวดลBอม  ณ  ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศอีตาลี  และประเทศ
สวิสเซอร�แลนด�  (7 – 15 มีนาคม 
2555) 

9  วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2556 ศึกษาดูงานดBานการศึกษา   
ณ ประเทศอังกฤษ  ประเทศเวลล� 
และประเทศสกbอตแลนด� 
(22 – 29 ตุลาคม 2556) 

9 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2557 ศึกษาดูงานดBานการศึกษา   
ณ ประเทศเกาหลี ( 

5 วัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 

2560 ศึกษาดูงานดBานการศึกษา 
และวัฒนธรรม ณ ประเทศตุรกี 
(14 – 22 กรกฏาคม 2560) 

9 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2561 ศึกษาดูงานดBานการศึกษา 
และวัฒนธรรม ณ ประเทศรัสเซีย 
(26 ก.พ. – 2 มี.ค. 62) 

8 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
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3. ประวัติการรับราชการ 
 ประวัติหนBาท่ีการงานต้ังแต2เริ่มตBนจนถึงปcจจุบัน 
 

วัน เดือน ป% ตําแหน1ง โรงเรียน 
เลขท่ี

ตําแหน1ง 
รับเงินเดือน 

17 กุมภาพันธ�  
2540 

อ.1 ระดับ 3  โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ�  
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ� 

118460 6,360 

1 ตุลาคม 2540 อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ�  
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ� 

118460 6,360 

 

วัน เดือน ป% ตําแหน1ง โรงเรียน 
เลขท่ี

ตําแหน1ง 
รับเงินเดือน 

1 ตุลาคม 2541 อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ� 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ�  
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

118460 6,870 
(ขBอ 7(1) 

15 กุมภาพันธ� 
2542 

อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ� 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ�  
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

64468 6,870 

1 ตุลาคม 2542 อ.1 ระดับ 3 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ� 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ�  
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

64468 7,210 

1 ตุลาคม 2543 อ.1 ระดับ 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

64468 7,580 
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1 เมษายน 2544 อ.1 ระดับ 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

64468 7,980 
ขBอ 8(1) 

1 ตุลาคม 2544 อ.1 ระดับ 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

64468 8,190 

1 เมษายน 2545 อ.1 ระดับ 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

64468 8,610 

 

วัน เดือน ป% ตําแหน1ง โรงเรียน 
เลขท่ี

ตําแหน1ง 
รับเงินเดือน 

30 กันยายน  
2545 

อ.1 ระดับ 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

64468 8,820 

1 เมษายน 2546 อ.1 ระดับ 5 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการสํานักงาน 
สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ�) 

64468 9,300 
ขBอ 8(1) 

1 ตุลาคม 2546 อ.1 ระดับ 5 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ 
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 9,820 

1 เมษายน 2547 อ.1 ระดับ 5 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ  
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 10,080 
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มติ ครม. 2547 อ.1 ระดับ 5 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ  
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 11,460 

1 ตุลาคม 2547 อ.1 ระดับ 5 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ  
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 12,000 

23 ธันวาคม 
2547 

อ.2 ระดับ 6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ  
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 12,120 

วัน เดือน ป% ตําแหน1ง โรงเรียน 
เลขท่ี

ตําแหน1ง 
รับเงินเดือน 

24 ธันวาคม 
2547 

คศ.1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ  
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 12,120 

1 เมษายน 2548 ครู คศ.1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ  
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 12,450 

1 ตุลาคม 2548 ครู คศ.1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ  
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 13,110 

1 ตุลาคม 2548 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ  
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสรรพ�) 

64468 13,770 
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1 เมษายน 2549 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ� 

64468 14,120 

1 ตุลาคม 2549 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ� 

64468 14,810 

1 เมษายน 2550 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ� 

64468 15,230 

1 พฤษภาคม 
2550 

ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ� 

64468 16,700 

1 พฤษภาคม 
2550 

ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ� 

64468 16,720 
(ขBอ 8) 

1 เมษายน 2551 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ� 

64468 17,150 

 

วัน เดือน ป% ตําแหน1ง โรงเรียน 
เลขท่ี

ตําแหน1ง 
รับเงินเดือน 

1 ตุลาคม 2551 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ� 

64468 18,040 

1 เมษายน 2552 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ� 

64468 18,480 
(ขBอ 6) 

1 ตุลาคม 2552 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�  

64468 19,350 
(ขBอ 7) 

1 เมษายน 2553 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 19,800 
(ขBอ 6) 

1 ตุลาคม 2553 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 20,670 
(ขBอ 7) 

31 มีนาคม 2554 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 22,330 

1 เมษายน 2554 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 23,270 
(ขBอ 7) 
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1 เมษายน 2554 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(สพม. เขต 24) 

64468 24,440 

1 ตุลาคม 2554 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(สพม.เขต 24) 

64468 25,440 

1 เมษายน 2555 ครู คศ.2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ สพม.เขต 26) 

64468 25,930 

23 มีนาคม 2555 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ สพม.เขต 26) 

64468 25,740 

 
 
 

วัน เดือน ป% ตําแหน1ง โรงเรียน 
เลขท่ี

ตําแหน1ง 
รับเงินเดือน 

ปรับเลื่อนวิทยฐานะเปdนอาจารย� 3 ระดับ 8 
1 มิถุนายน 2553 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
64468 19,990 

1 ตุลาคม 2553 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 21,080 

31 มีนาคม 2554 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 22,770 

1 เมษายน 2554 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�  

64468 23,940 

1 เมษายน 2554 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 25,140 

1 ตุลาคม 2554 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 26,350 
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1 เมษายน 2555 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�  

64468 26,970 

1 ตุลาคม 2555 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   

64468 28,190 

1 เมษายน 2556 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

64468 28,810 

1 เมษายน 2556 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

64468 29,420 

1 ตุลาคม 2556 ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

64468 30,020 

 
 
 

วัน เดือน ป% ตําแหน1ง โรงเรียน 
เลขท่ี

ตําแหน1ง 
รับเงินเดือน 

1 ตุลาคม 2556 
(แกBไข 436/56) 

ครู คศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ�   
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

64468 30,620 

20 กุมภาพันธ� 
2557 

ครู คศ.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

69034 30,620 

1 เมษายน 2556 ครู คศ.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

69034 31,250 

1 ตุลาคม 2556 ครู คศ.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

69034 32,510 

1 มกราคม 2557 ครู คศ.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

69034 33,140 

1 เมษายน 2557 ครู คศ.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

69034 33,800 
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1 ตุลาคม 2557 ครู คศ.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

69034 35,120 

1 เมษายน 2558 ครู คศ.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

69034 35,800 

1 ตุลาคม 2558 ครู คศ.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(ช2วยราชการ สพม. 26) 

69034 37,200 

1 ตุลาคม 2558 ศึกษานิเทศก� 
(ชพ.)  

สพม. 26 (มหาสารคาม) 13 37,200 

1 เมษายน 2559 ศึกษานิเทศก� 
(ชพ.)  

สพม. 26 (มหาสารคาม) 13 38,620 
(ขBอ 7) 

1 ตุลาคม 2559 ศึกษานิเทศก� 
(ชพ.)  

สพม. 26 (มหาสารคาม) 13 40,100 
(ขBอ 7) 

1 เมษายน 2560 
 

ศึกษานิเทศก� 
(ชพ.)  

สพม. 26 (มหาสารคาม) 13 40,860 

 

วัน เดือน ป% ตําแหน1ง โรงเรียน 
เลขท่ี

ตําแหน1ง 
รับเงินเดือน 

1 ตุลาคม 2560 ศึกษานิเทศก� 
(ชพ.)  

สพม. 26 (มหาสารคาม) 13 42,330 

1 เมษายน 2561 ศึกษานิเทศก� 
(ชพ.)  

สพม. 26 (มหาสารคาม) 13 43,080 

 
 

4. ประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี ตําแหน1ง/หน>าท่ี ช่ือหน1วยงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ช1วงปฏิบัติงาน 
1 อาจารย� 1  โรงเรียนบัวสามัคคี

พิทยาสรรพ� 
ปฏิบัติการสอน/ 
ครูท่ีปรึกษา/ 
งานธุรการ 

ก.พ.2540 - 
ส.ค.2540 

2 อาจารย� 1 
ปฏิบัติหนBาท่ี 

สํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด

ปฏิบัติงานเจBาหนBาท่ี 
งานนโยบายและแผนงาน 

ส.ค.2540 - 
ก.ค.2546 

หมายเหตุ : ไดBแนบคําสั่งการแต2งต้ังใหBดํารงตําแหน2งครั้งสุดทBาย (ในภาคผนวก หนBา 35-37) 
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เจBาหนBาท่ี 
งานนโยบาย 
และแผนงาน 

กาฬสินธุ� 

3 อาจารย� 1 
ปฏิบัติหนBาท่ี 
เจBาหนBาท่ี 
งานนโยบาย 
และแผนงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาฬสินธุ� 
เขต 1  

ปฏิบัติงานเจBาหนBาท่ีงาน
นโยบายและแผนงาน 

ก.ค.2546 - 
เม.ย.2547 

4 อาจารย� 2 โรงเรียนกาฬสินธุ�
พิทยาสรรพ� 

ปฏิบัติการสอน/ 
ครูท่ีปรึกษา/ 
เจBาหนBาท่ีงานนโยบาย 
และแผนงาน 

พ.ค.2547 - 
พ.ค.2549 

5 ครูชํานาญการ โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร 
 

ปฏิบัติการสอน/ 
ครูท่ีปรึกษา/ 
หัวหนBาธุรการ 

มิ.ย.2549 - 
เม.ย.2552  
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ท่ี ตําแหน1ง/หน>าท่ี ช่ือหน1วยงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ช1วงปฏิบัติงาน 
6 ครูชํานาญการ โรงเรียนยางตลาด

วิทยาคาร 
 

1) ปฏิบัติการสอน 
2) ครูท่ีปรึกษา 
3) ปฏิบัติหนBาท่ี 
กลุ2มกิจการนักเรียน 
   3.1) เลขานุการ 
กลุ2มกิจการนักเรียน  
   3.2) หัวหนBากลุ2มงาน
แผนงานและสารสนเทศ
นักเรียน 
   3.3) กลุ2มงานรักษา 
ความปลอดภัยและเวร
ประจําวัน 
   3.4) กลุ2มงานส2งเสริม
ประชาธิปไตยและ 
สภานักเรียน   
4) กลุ2มวิชาการ 
   4.1 กลุ2มงาน 
การพัฒนาระบบเครือข2าย
และเทคโนโลยี 
5) กลุ2มนโยบายและ
แผนงาน 
5.1) งานวิจัยและพัฒนา 
   5.2) งานโครงการพิเศษ 
6) กลุ2มสาระการเรียนรูBการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
   6.1) เลขานุการกลุ2ม
สาระการเรียนรูBการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

พ.ค.2552 - 
พ.ย.2554 
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ท่ี ตําแหน1ง/หน>าท่ี ช่ือหน1วยงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ช1วงปฏิบัติงาน 
7 ครูชํานาญการ 

พิเศษ 
โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร  
ช2วยราชการ 
โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม  
ปฏิบัติหนBาท่ี
ศึกษานิเทศก� 
สํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 26 

1) ปฏิบัติหนBาท่ี 
ศึกษานิเทศก� 
2) งานส2งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ กํากับ ติดตาม 
การเรียนการสอนกลุ2ม
สาระการเรียนรูBการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
3) งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
4) งานการจัดการเรียนรูB 
ในศตวรรษท่ี 21  
5) โครงการพัฒนา 
ศูนย�การเรียนรูB สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
6) งานอ่ืนท่ีไดBรับ
มอบหมาย 

ธ.ค.2554 – 
2558 
 

8 ศึกษานิเทศก� 
ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 26 

1. หัวหนBากลุ2มงานส2งเสริม
และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา  
    1.1 งานส2งเสริม  
พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    1.2 งานศึกษา คBนควBา 
วิเคราะห� วิจัย การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1 ต.ค. 2558 – 
ปcจจุบัน 
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ท่ี ตําแหน1ง/หน>าท่ี ช่ือหน1วยงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ช1วงปฏิบัติงาน 
   2. ส2งเสริมพัฒนา

กระบวนการเรียนรูB 
กลุ2มสาระการเรียนรูB 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
3. ส2งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนรูB 
กลุ2มสาระการเรียนรูB
ภาษาต2างประเทศและ
ภาษาต2างประเทศภาษา 
ท่ี 2 
4. ส2งเสริมพัฒนาร2วมกับ
โรงเรียนในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส2งเสริมพัฒนาร2วมกับ
โรงเรียนในโครงการทักษะ
ชีวิต/ทักษะการเรียนรูB 
ในศตวรรษท่ี 21 
และการจัดการศึกษา 
เพ่ือการมีงานทํา 
6. ส2งเสริมพัฒนาร2วมกับ
โรงเรียนในโครงการ DLIT    
7. ส2งเสริมพัฒนาร2วมกับ
โรงเรียนโครงการ “ 
การเรียนการสอน STEM 
ศึกษา” 
8. ส2งเสริมพัฒนาร2วมกับ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต 4, 
5, และ 6 
9. ส2งเสริมพัฒนาร2วมกับ
โรงเรียนในโครงการ
หBองสมุดมีชีวิต และ 
ศูนย�การเรียนรูBของ  
สพม.26 
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ท่ี ตําแหน1ง/หน>าท่ี ช่ือหน1วยงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ช1วงปฏิบัติงาน 
   10. ส2งเสริมพัฒนาร2วมกับ

ศูนย�การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) 
11. ส2งเสริมพัฒนาร2วมกับ
โรงเรียนในโครงการ
สิ่งแวดลBอม “โรงเรียน
ปลอดขยะ”  
12. งานศึกษาคBนควBา 
วิเคราะห� วิจัยการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
14. สรุปรายงานผล 
การดําเนินงานตาม 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
15. งานอ่ืนท่ีไดBรับ
มอบหมายพิเศษ 

 

 

5. ประวัติการเปEนวิทยากรในการฝGกอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉพาะงานโครงการ 
    ของ สพฐ. หรือ สพท. / กลุ1มโรงเรียน / โรงเรียน 
 

ป% หลักสูตร ระยะเวลา สถาบัน 
2545 การเปdนวิทยากรใหBการฝkกอบรม

คอมพิวเตอร�  หลักสูตรคอมพิวเตอร�
และอินเทอร�เน็ตเบ้ืองตBน 

3 วัน กระทรวงศึกษาธิการ 

2545 การเปdนวิทยากรใหBการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโฮมเพจ 

3  วัน กระทรวงศึกษาธิการ 

2546 การเปdนวิทยากรผูBใหBการอบรมการใชB
โปรแกรม Microsoft  Word, Excel, 
PowerPoint 

3  วัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาฬสินธุ�  เขต 1 

2548 246/2548 เรื่องแต2งต้ังคณะทํางาน 
และวิทยากรพ่ีเลี้ยงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  การจัดทําขBอมูล
สารสนเทศ  ประจําป.  2548 

3 วัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาฬสินธุ�  เขต 1 
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ป% หลักสูตร ระยะเวลา สถาบัน 
2551 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การสรBางบทเรียนบทเครือข2าย 
Learn Square  

2 วัน ศูนย�ปฏิรูปการศึกษา 
เครือข2ายสํานักงานคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2551 การผลิตสื่อการเรียนการสอนดBวย
โปรแกรม Flip Album 

2 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2556 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทาง 
การเรียนโดยใชBคอมพิวเตอร�แท็บเล็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 

2 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2558 โครงการประเมินผลการแกBปcญหา 
แบบร2วมมือของ PISA 2015  
(9 มิถุนายน 2558) 

1 วัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

2558 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบ 
SPM-26 O-NET และ PISA 
(7 สิงหาคม 2558) 

1 วัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

2559 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดBวยระบบ
สอบออนไลน�และการบริหารจัดการ
คลังขBอสอบ (23 - 25 กันยายน 2559) 

3 วัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

2559 โครงการพัฒนาบุคลากรแนะแนว 
เพ่ือการขยายผลการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา 
(30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559) 

3 วัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 

2560 โครงการพัฒนาครูประจําการ  
รูปแบบ PLC เสริมสรBางศักยภาพ 
การจัดการเรียนรูBสําหรับครูผูBสอน 
(27 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560) 

16 วัน ณ ศูนย�ประชุมวังน้ําเขียว 
เลควิว อําเภอปcกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ดร.ฐิตารีย�  วิลัยเลิศ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  

 

ป% หลักสูตร ระยะเวลา สถาบัน 
2560 คณะนิเทศขับเคลื่อนและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โรงเรียนดีประจํา
ตําบลระดับประเทศ 

5 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

6. การเปEนกรรมการหรือผู>ทรงคุณวุฒิ ในสถาบันอุดมศึกษา 
 6.1  คณะครุศาสตร�  สาขาการบริหารจัดการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
  

ท่ี รายการปฏิบัติงาน ป% พ.ศ. หน1วยงาน 
1 กรรมการ (ผูBทรงคุณวุฒิ) สอบเคBาโครง

วิทยานิพนธ� ระดับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ของ  นางชญาภา  น2าบัณฑิต 

2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2 กรรมการ (ผูBทรงคุณวุฒิ) สอบเคBาโครง
วิทยานิพนธ� ระดับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ของ  นายสมศักด์ิศรี  ชราศรี 

2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

3 กรรมการ (ผูBทรงคุณวุฒิ) สอบเคBาโครง
วิทยานิพนธ� ระดับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ของ  นายสวัสด์ิ  สุวรรณศรี 

2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

4 กรรมการและเลขานุการ  สอบเคBาโครง 
วิทยานิพนธ�  ระดับครุศาสตรมหาบัณฑิต  
นายยรรยง  ผิวอ2อน 

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

5 ผูBทรงคุณวุฒิ สัมมนาอิงผูBทรงคุณวุฒิ 
วิทยานิพนธ� ระดับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ของ  นายภูวดล  จุลสุคนธ� 

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

6 ผูBเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
วิทยานิพนธ� 
ระดับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
ของ  นายพิชัย  บุญมาหนองคู 

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

7 กรรมการสอบวัดคุณสมบัติสําหรับ
นักศึกษา ระดับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
ของ  นายสุภพ  ไชยทอง 

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
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ท่ี รายการปฏิบัติงาน ป% พ.ศ. หน1วยงาน 
8 อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร2วม  ของ 

นายขวัญแพร  อุทัยมา   
นายกิตตินันท�  ชุมวัน   
นางสาววันวิสาข�  โกสีลารัตน�   

2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

9 กรรมการ (ผูBทรงคุณวุฒิ) สอบปากเปล2า 
(Oral) วิทยานิพนธ� ระดับครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ของ  นายสมศักด์ิศรี  ชราศรี 

2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

 

 6.2 คณะเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
  

ท่ี รายการปฏิบัติงาน ป% พ.ศ. หน1วยงาน 
1 กรรมการ สัมมนาวิทยานิพนธ� ระดับ

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร�ศึกษา ของ 
นายปราโมท วังสะอาด 
นายเทอดชัย  บัวผาย 
นายธวัชชัย  สหพงษ� 
นายวีระศักด์ิ  ปcตตาลาโพธิ์   

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

2 กรรมการ สอบวัดคุณสมบัติสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร�
ศึกษา ของ 
นางนรากร  ศรีวาป. 
นายวิญ}ู  อุตระ 
นายสมหมาย  แกBวกันหา 
นางสาวจันทร�เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย 
นายณัฐพงษ�  พระลับรักษา 
นายไชยยันต�  สกุลไทย 

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
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ท่ี รายการปฏิบัติงาน ป% พ.ศ. หน1วยงาน 
3 วิทยากรในการใหBขBอเสนอแนะการ

นําเสนอบทความทางวิชาการของ
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   
ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ทางวิทยาศาสตร� 
และสังคมศาสตร�  ประจําป.  ๒๕๕๕ 

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

4 ผูBทรงคุณวุฒิ การประชุมกลุ2ม  
วิทยานิพนธ�  ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร�
ศึกษา ของ นายวีระศักด์ิ  ปcตตาลาโพธิ์ 

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

 
 6.3  สาขารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
  

ท่ี รายการปฏิบัติงาน ป% พ.ศ. หน1วยงาน 
1 วิทยากรพิเศษการฝkกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การวางผังเมือง การป�องกันอุบัติภัย  
และการบริหารจัดการศึกษาทBองถ่ิน 

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

 
หมายเหตุ คําช้ีแจงประกอบประวัติการรับราชการ 

 

  นางสาวฐิตารีย�  วิลัยเลิศ  เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี  17 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2540 ท่ีโรงเรียน
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ�  ตําบลแซงบาดาล  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ� ดBวยวุฒิ ค.บ. 
(คอมพิวเตอร�ศึกษา) ในตําแหน2งอาจารย� 1 ระดับ  3  และเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ไดBสอบ
เลื่อนตําแหน2งเปdน ศึกษานิเทศก� สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ดBวยความไดBตั้งใจปฏิบัติการสอน ปฏิบัติงานนิเทศ และปฏิบัติงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดBรับมอบหมาย
จากผูBบังคับบัญชาดBวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย2างแทBจริง  เอาใจใส2และมุ2งม่ันท่ีจะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดประสบการณ�ต2างๆ ใหBนักเรียนสมํ่าเสมอ  จนเปdนท่ี
ยอมรับนับถือและไดBรับการยกย2องจากผูBบังคับบัญชาและเพ่ือนร2วมงานทุกคน ทําใหBชีวิตราชการ
เจริญกBาวหนBามาโดยลําดับโดยตําแหน2งหนBาท่ีการงานและการยอมรับจากผูBบังคับบัญชา   
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เพ่ือนร2วมงานท้ังในหน2วยงานเดียวกันและหน2วยงานอ่ืน เกิดจากการครองตนใหBอยู2ในกรอบแห2ง
ศีลธรรมอันดี และการปฏิบัติงานดBวยความต้ังใจจริง เสียสละ อุทิศตนเพ่ือส2วนรวม  มุ2งม่ันพัฒนา
ตนเอง ประสานการพัฒนาคนและปรับปรุงพัฒนางานและหน2วยงานใหBเจริญกBาวหนBาไดBทําหนBาท่ี
เปdนวิทยากร  คณะทํางานท้ังในระดับจังหวัด  ระดับอําเภอและเปdนท่ีปรึกษาทางวิชาการแก2
หน2วยงานบุคลากรท่ีเก่ียวขBองอย2างมากมายโดยไดBนําความรูBจากการศึกษาเพ่ิมเติมท้ังในระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  รวมท้ังความรูBท่ีไดBจากการฝkกอบรมศึกษาดูงาน 
ตามโครงการต2างๆ ท้ังในประเทศและต2างประเทศ  มาประยุกต�ใชBไดBอย2างเหมาะสมและประสบ
ความสําเร็จเปdนอย2างดีจากประสบการณ�และผลการปฏิบัติงานดังกล2าวส2งผลใหBไดBรับการประเมิน
และไดBรับการคัดเลือกใหBเปdนบุคคลดีเด2น  รับรางวัลอันน2าภาคภูมิใจ มาโดยต2อเนื่อง  ดังนี้ 
  1. ป.  2550  เกียรติบัตรกระทรวงวัฒนธรรม โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ�   
เปdนผูBมีความประพฤติดี มีคุณธรรม และบําเพ็ญประโยชน�ต2อสังคมส2วนรวม   
  2. ป.  2554  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”  โดยสํานักงานคุรุสภา 
เปdนผูBปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 
  3. วันท่ี 28 กันยาน 2558 และวันท่ี 22 กันยายน 2559 รับรางวัลเปdนผูBส2งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษา กลุ2มสาระการเรียนรูBการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีเยี่ยม 
  4. ป. 2560 (10 ตุลาคม 2560) ไดBรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค2า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ประเภทศึกษานิเทศก�ยอดเยี่ยม ดBานวิชาการยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
  5. ป. 2560 (3 - 4 มกราคม 2560) รางวัลทรงคุณค2า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ 
ประเภทศึกษานิเทศก�ยอดเยี่ยม ดBานวิชาการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 23 
 

ดร.ฐิตารีย�  วิลัยเลิศ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  

 

วิสัยทัศน� พันธกิจ และเปKาประสงค�ในการปฏิบัติงาน 
ของ  ดร.ฐิตารีย�  วิลัยเลศิ 

ตําแหน1ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน>าที่ศึกษานิเทศก�  กลุ1มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

วิสัยทัศน� (VISION) 
 

        “เปdนศึกษานิเทศก�แนวใหม2ท่ีปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยใชBเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เสริมสรBางภาคีเครือข2ายทางการศึกษา ในการส2งเสริม 
การวิจัย การพัฒนา การผลิต การใชBสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการ
ใหBบริการสื่อ ท่ีเนBนการพัฒนาผูBเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหBเปdนบุคคลแห2งการเรียนรูB
ควบคู2คุณธรรม มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู2มาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจ (MISSION) 
 

       1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองดBานสมรรถนะหลักและดBานสมรรถนะประจําสายงานเพ่ือการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
       2. ส2งเสริมใหBสถานศึกษามีความเขBมแข็งในการบริหารจัดการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาไดBอย2างมีคุณภาพ  
      4. ส2งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหBมีคุณภาพ 
 5. ส2งเสริมการศึกษา คBนควBา วิเคราะห� วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา               
 6. ส2งเสริมใหBสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาติ  
       7. ส2งเสริมการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
เปKาประสงค� (OBJECTIVIES) 

 

      1. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศท่ีเปdนระบบโดยใชBโรงเรียน 
เปdนฐาน 
       2. สถานศึกษา ครูผูBสอนมีความเขBมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดกระบวนการเรียนรูBไดBอย2างมีคุณภาพ  
       3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
       4. สถานศึกษาและครูผูBสอนมีการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาส2งผลใหBผูBเรียน
มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
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       5. สถานศึกษาและครูผูBสอนมีการพัฒนาการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาใหBมีคุณภาพและไดBมาตรฐานผ2านเครือข2ายท่ีหลากหลาย  
       6. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาผลงาน 
โดยใชBกระบวนการวิจัยและพัฒนา และไดBรับการยกย2องเชิดชูเกียรติสรBางขวัญกําลังใจ 
 
หน>าที่ความรับผิดชอบที่ได>รับมอบหมาย  
 

     1. งานส2งเสริม และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     2. งานศึกษา คBนควBา วิเคราะห� วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     3. งานอ่ืนท่ีไดBรับมอบหมาย 
 

 
 

มาตรฐานการปฏิบัตติน 
 

  การนิเทศการศึกษา เปdนหนBาท่ีของศึกษานิเทศก�ท่ีจะตBองใหBคําแนะนําช2วยเหลือ 
ใหBผูBบริหารโรงเรียน ผูBสอน และผูBเก่ียวขBอง เม่ือไดBรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรแลBวมีความรูB
ความสามารถในการทํางานมากข้ึน มีการสรBางสรรค�วิธีการทํางานใหBมีประสิทธิภาพ และมี 
การสรBางความร2วมมือและสรBางความเขBาใจในการทํางาน รวมท้ังมีการสรBางความม่ันใจและ 
ความสบายใจ และมีกําลังใจในการทํางาน เพ่ือใหBการดําเนินงานเปdนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  โดยเนBนคุณภาพผูBเรียนเปdนสําคัญภายใตBบริบทของสถานศึกษา 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเปdนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก� 
  บทบาทหนBาท่ีของศึกษานิเทศก�มีความสําคัญยิ่งต2อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา  ดังนั้นศึกษานิเทศก� จึงตBองมีความรูBความสามารถ มีวิสัยทัศน� พันธกิจ 
เป�าประสงค� และแนวคิดในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหน2ง  รวมท้ังตBองอาศัยหลักการ 
แนวคิดในการนิเทศการศึกษายุคใหม2  มาใชBเปdนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหBบรรลุเป�าหมาย  
ดังจะนําเสนอโดยสรุปดังนี้ 
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หลักการ แนวคิดในการนิเทศการศึกษายุคใหม1 
 

ความหมาย 
 

     การนิเทศการศึกษา ท่ีรวมถึงการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการใดๆ  
ท่ีทําใหBครูมีความพึงพอใจ และมีกําลังใจ ท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา 
การดําเนินงานใดๆ ของโรงเรียน ใหBเปdนไปตามมาตรฐานใดๆ ของโรงเรียนและของบุคลากร 
ใหBสูงข้ึนและรักษาไวB จนส2งผลใหBโรงเรียนเปdนท่ียอมรับของผูBรับประโยชน�จากโรงเรียนทุกฝ�าย  
อีกท้ังผ2านการประเมินท้ังภายในและภายนอก  
 

หลักการนิเทศ 
 

  หากนําความหมายของการนิเทศ หลักการนิเทศด้ังเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดการประกัน
คุณภาพการศึกษา แนวคิดท่ีเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวคิดว2าดBวยมาตรฐาน
วิชาชีพครู และระดับคุณภาพครู/ผูBบริหาร (NTQ/EMQ) หลักการนิเทศในยุคใหม2ท่ีควรจะเปdน 
ก็คือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

     การนิเทศการศึกษา จะตBองเคารพ
ความแตกต2างระหว2างบุคคลเปdนความ
ร2วมมือ ร2วมใจ ในการดําเนินงาน    
ใชBความรูB ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหBงานนั้นไปสู2เป�าหมาย
ท่ีตBองการ (Burton and Brueckner.  
1955) 

       การนิเทศการศึกษา ควรเปdนการ
แสวงหาความสามารถพิเศษของแต2ละ
บุคคลแลBว  เป�ดโอกาสใหBไดBแสดงออก
และพัฒนาความสามารถเหล2านั้นอย2าง 
เต็มท่ี (Burton and  Brueckner,  
1955) 

     การนิเทศการศึกษา มุ2งใหBครูรูBจักวิธี
คิดคBนการทํางานดBวยตนเอง มีความ 
สามารถในการนําตนเอง และสามารถ 
ตัดสินปcญหาของตนเองไดB (Adams and 
Dickey. 1953) 

    การนิเทศการศึกษาควรเปdนไปอย2างง2ายๆ ไม2มีพิธีรีตอง (Briggs and Justman. 1952) 

     การนิเทศท่ีดี จะตBองสรBาง
บรรยากาศท่ีเปdนกันเอง ย่ัวยุและสรBาง
ความเขBาใจอันดีต2อกันและตBองทําใหBครู
รูBสึกว2า จะช2วยใหB เขาพบวิธีท่ีดีกว2า ใน
การทํางาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�  
(Franseth. 1961 : 23 - 28) 

1 

2 

3 

4 

5 
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จุดมุ1งหมาย 
  

  ดร. สาย ภาณุรัตน�  (2521) หัวหนBาหน2วยศึกษานิเทศก�คนแรกของประเทศไทย  
ไดBเสนอจุดมุ2งหมายของการนิเทศการศึกษาไวBหลายขBอ ดังนี้ 
   1. ช2วยสรBางคุณลักษณะแห2งความเปdนผูBนําใหBแก2ครู 
   2. ช2วยส2งเสริมขวัญของครูใหBอยู2ในสภาพท่ีดี และเขBมแข็ง รวมหมู2คณะไดB 
   3. ช2วยใหBครูพัฒนาการสอนของตน โดยมีคําแนะนํา 2 ประการ คือ 
    3.1 อย2าไดBพยายามยัดเยียดความคิดเห็นท่ีคนนิยมใหBครูจําตBองรับ และพยายาม          
    3.2 อย2าไดBฝ�นใหBครูทําตามแผนหรือแบบท่ีตนทํา 
   4. จงพยายามหลีกเลี่ยงการกรอกคําแนะนําสั่งสอนใหBครู  จนครูรับไม2ไหว 
   5. ช2วยฝkกครูใหม2ใหBเขBาใจงานในโรงเรียนและงานของอาชีพครู 
   6. ช2วยหยิบยกปcญหาต2างๆ ของโรงเรียนท่ีทางโรงเรียนไม2สามารถจะแกBไขไดBโดยลําพัง 
   7. ใหBครูรูBจักคBนหาจุดลําบากในการเรียนรูBของเด็กแต2ละคน และครูช2วย วางแผน 
การสอนใหBเหมาะสมเพ่ือแกBไขการช2วยแกBไข 
   8. ช2วยในดBานประชาสัมพันธ�ถึงความเคลื่อนไหวของการศึกษาท่ีโรงเรียนในทBองถ่ิน 
ไดBจัดดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือใหBราษฎรเขBาใจ 
 
 

 

การนิเทศการศึกษา รวมทั้งการนิเทศภายใน 
 

     1. เปdนกิจกรรมท่ีช2วยใหBผูBรับการนิเทศ มีเจตคติท่ีดีต2อวิชาชีพครู มีขวัญกําลังใจ 
และมีความรูBความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหBบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และมาตรฐานการเรียนรูBท่ีกําหนด  รักษาไวB และยกระดับคุณภาพใหBสูงข้ึนอยู2เสมอ 
     2. เปdนกิจกรรมท่ีดําเนินไปอย2างเปdนระบบและรองรับดBวยขBอมูลสารสนเทศ 
     3. เปdนกิจกรรมท่ีอยู2ในบรรยากาศของความร2วมมือร2วมใจเขBาใจอันดีต2อกันระหว2าง 
ผูBนิเทศและผูBรับการนิเทศ   
     4. เปdนกิจกรรมท่ีเคารพในความแตกต2างระหว2างบุคคลของผูBรับการนิเทศ 
     5. เปdนกิจกรรมท่ีดึงศักยภาพของผูBรับการนิเทศมาใชB และใหBการยกย2อง 
     6. เปdนกิจกรรมท่ีช2วยใหBผูBรับการนิเทศพัฒนาตนเองใหBอยู2ในระดับมาตรฐานวิชาชีพ
หรือระดับคุณภาพครูของคุรุสภาใหBสูงข้ึน และรักษาไวBไดB 
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  จากความหมาย หลักการนิเทศการศึกษา ท่ีกล2าวไวBขBางตBน  ความมุ2งหมายของการนิเทศ
การศึกษาด้ังเดิม และการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติในปcจจุบัน   
ความมุ2งหมายของการนิเทศการศึกษา รวมท้ังการนิเทศภายในโรงเรียน จึงควรจะไดBแก2… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการในการนิเทศ 
 

  กระบวนการนิเทศเปdนกระบวนการโดยท่ัวไปท่ีนํามาปรับใชBใหBเหมาะสมกับวัตถุประสงค�
และกิจกรรมการนิเทศ  ดังแนวทางขBางล2างนี้ 
 
กระบวนการของเดมม่ิง 
 
 
 
 
 
 

                                 A        P 
 
                                   C           D 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 6 การนําทางเลือกท่ีเลือกแลBวไป
ทดลองใชB (Implementation) 

ข้ันท่ี 7 การประเมินผลการทดลอง  
เพ่ือพิจารณาดูว2าไดBผลตามวัตถุประสงค�
หรือไม2 (Evaluation) 
 

 

      เพ่ือสนับสนุนส2งเสริม กระตุBนใหBครู และผูBมีส2วนไดBส2วนเสียจากการจัดการศึกษาทุกฝ�าย
เปdนรายบุคคล หรือหลายคน ร2วมมือ ร2วมใจกันปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมุ2งสู2ความสําเร็จตามมาตรฐานใดๆ ของโรงเรียน และของบุคลากร 
ของโรงเรียน ใหBสูงข้ึน และรักษาไวBไดB อย2างต2อเนื่องดBวยความเต็มใจ 

กระบวนการของเลฮ�แมน 
ข้ันท่ี 1 การกําหนดปcญหา 
และความตBองการจําเปdน (Need) 
ข้ันท่ี 2 การกําหนดจุดประสงค� 
ท่ีวัดไดB (Measurable Goals)      
ข้ันท่ี 3 การกําหนดอุปสรรค 
และขBอจํากัดต2าง ๆ (Constraints) 
ข้ันท่ี 4 การกําหนดวิธีการท่ีเปdน
ทางเลือกในการแกBปcญหา 
(Alternatives) 
ข้ันท่ี 5 การเลือกทางเลือกในข้ันท่ี 
4 มาปฏิบัติเพ่ือแกBปcญหา 

ข้ันท่ี 8   
การปรับปรุงแกBไข 
ส2วนท่ีบกพร2อง
หลังจากทดลอง 
ดูแลBว
(Modification) 
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กิจกรรมการนิเทศ 
 

  กิจกรรมการนิเทศในท่ีนี้หมายถึงหัวขBอกิจกรรมท่ีจะนําไปเปdนแนวทางในการออกแบบ
วิธีการนิเทศตามวัตถุประสงค�ของการนิเทศ หรือพิจารณากําหนดรายละเอียดในการดําเนินการ
นิเทศในแต2ละครั้ง หรือแต2ละรายการใหBเปdนไปตามหลักการและกระบวนการนิเทศ เช2น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขความสําเร็จ 
 

  ในกรณีท่ีเปdนการนิเทศภายใน การนิเทศจะประสบความสําเร็จ คงตBองอาศัยบริบท  
ท่ีเอ้ือต2อการนิเทศ เช2น การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลBอมท่ีเอ้ือต2อการเรียนการสอนและ 
การปฏิบัติงานความพรBอมของวัสดุอุปกรณ�การสอน การปฏิบัติงาน และสื่อการเรียนการสอน 
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรความเปdนทีม ความสามัคคี หรือความเปdนเอกภาพของบุคลากร 
  จากองค�ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดใหBโรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 3 ดBาน คือ ด>านผลผลิต ด>านกระบวนการ และด>านป+จจัย โดยแต2ละ
มาตรฐานจะมีตัวชี้วัดสําหรับกําหนดระดับคุณภาพ และเครื่องมือวัด  เพ่ือใชBในการวัดระดับ  
คุณภาพตามมาตรฐาน องค�ประกอบเหล2านี้จะช2วยใหBเป�าหมายในการนิเทศการศึกษา 
มีความชัดเจนยิ่งข้ึน นั่นคือ การนิเทศท่ีมุ2งหวังใหBผูBรับผิดชอบมาตรฐานของโรงเรียน หรือ

• เชิญวิทยากรมาใหBความรูBใหม2 
• จัดประชุมชี้แจงเรื่องใหม2ๆ 
• สาธิตการสอน โดยครูในโรงเรียน 

หรือจากโรงเรียนอ่ืน ๆ  ท่ีเชิญมา 
• การสัมมนาเสนอแผนการสอน แผนงาน 

โครงการ ประจําภาคเรียนหรือประจําป.
ของหมวดวิชา ฝ�าย งาน 

• การสัมมนาเสนอผลงานของหมวด
วิชา ฝ�าย งานประจําภาคเรียน  
หรือประจําป. 

• การสัมมนาสรุปผลการสอน  หรือ
ผลงานใดๆ ของครู  หรือบุคลากร
อ่ืน ๆ  ในโรงเรียน 

• ศึกษาดูงาน  ดูนิทรรศการ 

• จัดประกวดหรือนิทรรศการผลงานของครู 
• ส2งครูไปฝkกงาน 
• สังเกตการสอนในหBองเรียน 

(การวางแผนการสอนท่ีพบว2ามีปcญหาแลBว
ทดลองสอนตามแผน และสังเกตการสอน
ร2วมกัน) 

• เยี่ยมชั้นเรียน 
• ใหBคําปรึกษาแนะนํา 
• การประชุมปฏิบัติการในเรื่องใดๆ 

ร2วมกัน 
• การร2วมกันวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยเชิง

ปฏิบัติการอ่ืนๆ 
                        ฯลฯ 
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มาตรฐานตามหลักสูตรสามารถปฏิบัติไดBตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวBและสามารถยกระดับ 
ใหBมาตรฐานท่ีรับผิดชอบสูงข้ึนไดB การนิเทศของผู>นิเทศ ซ่ึงอาจจะได>แก1 หัวหน>ากลุ1มสาระ 
การเรียนรู> หัวหน>างาน ครูแกนนํา ครูท่ีมีความรู>ความสามารถเฉพาะทาง และผู>นิเทศอ่ืนๆ  
ในยุคใหม1นี้ จึงควรเปEนไปอย1างเปEนกระบวนการดังแนวดําเนินการในเบ้ืองต>น ต1อไปนี้ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เนื้อหาสาระในการนิเทศ  ดังท่ีกล2าวมาแลBวเปdนหลักการแนวคิด และแนวปฏิบัติ 
ในการนิเทศ ท่ีจะช2วยใหBการนิเทศยุคใหม2ประสบความสําเร็จ  แต2จะสําเร็จมากนBอยเพียงใด 
คงตBองอาศัยความรูBความเขBาใจใน และเจตคติในเรื่องการนิเทศการศึกษา และภาวะผูBนํา 
ทางวิชาการของฝ�ายบริหารท่ีเก่ียวขBองในทุกระดับเปdนสําคัญ 

ดําเนินการนิเทศ         ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ทําความเขBาใจพระราชบัญญัติการศึกษา 
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทําความเขBาใจมาตรฐานทางการศึกษา    
ท้ังของโรงเรียนและของบุคลากรอย2าง  
ชัดเจนอย2างถ2องแทBทุกมาตรฐานเพ่ือใหB
เห็นความเชื่อมโยง สัมพันธ�ระหว2างกัน 

ศึกษาการปฏิบัติไดBตามมาตรฐาน 
ของกลุ2มเป�าหมายท่ีจะทําการนิเทศ
การศึกษาอาจทําไดBโดยพิจารณาผล 
การประเมินตนเอง (SSR) ของโรงเรียน  
หรือทําการศึกษาเปdนการเฉพาะก็ไดB 

วิเคราะห�ปcญหาการนิเทศ เนBนปcญหา 
ท่ีเก่ียวขBองกับวิธีคิดวิธีปฏิบัติงานใดๆ 
ของผูBรับการนิเทศท่ีกําลังเปdนอยู2 

วางแผนการนิเทศ โดยใชBหลักการ แนวคิด 
และกิจกรรมการนิเทศท่ีไดBกล2าวมาแลBว 
ในตอนตBน และใชBแนวคิดในการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ัง 4 ประการ ต2อไปนี้
มาประยุกต�ใชBเปdนหลักการในการปฏิบัติ 
การนิเทศเพ่ิมเติม ไดBแก2 
   1. การใชBโรงเรียนเปdนฐานในการบริหาร  
หรือ เปdนการนิเทศท่ีเปdนไปตามความ
ตBองการจําเปdนของโรงเรียนโดยผูBเก่ียวขBอง
หลายฝ�ายมีส2วนร2วม 
  2. การยึดผูBรับการนิเทศเปdนศูนย�กลาง 
ในการนิเทศ 
  3. การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ไดBหรือการนิเทศท่ีสามารถแสดงใหB
ผูBเก่ียวขBองเขBาใจวัตถุประสงค� ข้ันตอน 
การปฏิบัติรวมท้ังปcจจัยต2างๆ ท่ีนํามาใชB  
ต้ังแต2ตBนจนกระท่ังสิ้นสุดการนิเทศอย2าง
ชัดเจน 
  4. การมีส2วนร2วมคิดร2วมทํา หรือ  
ความพยายามท่ีจะใหBผูBรับการนิเทศ 
มีส2วนร2วมในการวางแผน และประเมินผล
การนิเทศ เปdนตBน 
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การวิเคราะห�งานในหน>าท่ีรับผิดชอบ 
(ภาระงานของศึกษานิเทศก�ตามมาตรฐานตําแหน1ง) 

 

1. หน>าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหน1ง 
 

หน>าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหน1ง หมายเหตุ 
งานนิเทศการศึกษา 
1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส2งเสริมใหBสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
จัดกระบวนการเรียนรูBมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดBอย2างมีคุณภาพ 
1.2 การศึกษา คBนควBาทางวิชาการ เพ่ือจัดทําเปdนเอกสาร คู2มือและสื่อใชB 
ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร2ใหBครูไดBใชBในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 
1.3 การวิเคราะห� วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูB  
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชBใน 
การปฏิบัติงาน และเผยแพร2แก2ผูBบริหารสถานศึกษาและผูBสนใจท่ัวไป 
1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเปdนขBอมูลและสารสนเทศ 
ในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ 
1.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูBบังคับบัญชามอบหมาย 
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2. หน>าท่ีความรับผิดชอบตามขอบข1ายภารกิจของกลุ1มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
 

หน>าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ1มงาน หมายเหตุ 
2.1 งานส1งเสริม สนับสนุน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอน  
     กลุ1มสาระการเรียนรู>การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   1) ส2งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกลุ2มสาระการเรียนรูB 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีใหBนักเรียนมีความรูB ทักษะ และเจตคติในการทํางาน 
การจัดการ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและการใชBเทคโนโลยี ร2วมกับศูนย�
พัฒนากลุ2มสาระการเรียนรูBการงานอาชีพและเทคโนโลยี       
   2) ส2งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
กลุ2มสาระการเรียนรูBการอาชีพและเทคโนโลยี 
   3) ใชBกระบวนการวิจัยเพ่ือการเรียนรูBของนักเรียนร2วมกับศูนย�พัฒนา 
กลุ2มสาระการเรียนรูBการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.การศึกษาละ 1 เรื่อง 

 

2.2 งานส1งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1) งานส2งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2) งานศึกษา คBนควBา วิเคราะห� วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา   
   3) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชBสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา 
   4) งานการศึกษาทางไกลผ2านดาวเทียม (eDLTV) การจัดการองค�ความรูB (KM) 
งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
    5)  งานจัดทําปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ2มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
   6) วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อตBนแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหB
สอดคลBองกับความตBองการของสถานศึกษา 
   7) ส2งเสริมและพัฒนาครูผูBบริหารใหBมีความรูBความสามารถในการพัฒนา 
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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หน>าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ1มงาน หมายเหตุ 
   8) นิเทศ ติดตาม ใหBสถานศึกษาดําเนินการศึกษาวิเคราะห� วิจัยพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดBมีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการ
วิเคราะห�วิจัย และเผยแพร2สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   9) งานธุรการกลุ2มงานส2งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
   10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก2โรงเรียน 
   11) งานส2งเสริม สนับสนุนการใชBสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   12) งานศูนย�สื่อ และคลังนวัตกรรม 
   13) งานการศึกษาทางไกลผ2านดาวเทียม (ไกลกังวล) 
   14) งานขBอมูลสารสนเทศกลุ2มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   15) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูBบังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.3 งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1) งานส2งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา 
   3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (LAS) 
   4) งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
   5) งานประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) 
   6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูBบังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.4 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู> 
   1) งานพัฒนานโยบาย และการส2งเสริมการวิจัยทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 
และการเรียนรูBงานวิจัยสถาบัน การใหBคําปรึกษาการวิจัยสถาบัน 
   3) งานส2งเสริมเครือข2ายการวิจัยและฐานขBอมูลการวิจัยทางการศึกษา 
   4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 
และการเรียนรูB 
   5) งานประสานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูBกับสถานศึกษาและ
หน2วยงานอ่ืน 

 

 

 



 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 33 
 

ดร.ฐิตารีย�  วิลัยเลิศ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  

 

หน>าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ1มงาน หมายเหตุ 
   6) งานการวิจัยในชั้นเรียน 
   7) งานเผยแพร2ผลงานเอกสารการวิจัย และการเก็บรวบรวมขBอมูลเพ่ือการวิจัย 
   8) งานการประชุมอบรมท่ีเก่ียวกับการวิจัย 
   9) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีผูBบังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.5 งานศูนย�การเรียนรู> 
   1) จัดต้ังศูนย�การเรียนรูB โดยจัดหาสื่อท่ีเปdนรูปแบบเอกสาร ประกอบดBวย 
หนังสือสําหรับคBนควBาสื่อนวัตกรรมโรงเรียน สื่อนวัตกรรมครู สื่อนวัตกรรมครู  
สื่อนวัตกรรมนักเรียน ตัวอย2างแผนการจัดการเรียนรูB สื่อ ICT และตัวอย2าง
ขBอสอบ เปdนตBน เพ่ือเปdนแหล2งเรียนรูBใหBผูBบริหาร ครูผูBสอน นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน และผูBมีความสนใจไดBศึกษาหาความรูBเพ่ิมเติม      
   2) พัฒนา Web site ของศูนย�การเรียนรูB ท่ีประกอบดBวย คลังความรูBท่ัวไป 
คลังขBอสอบ คลังแผนการจัดการเรียนรูB คลังงานวิจัย คลังสื่อนวัตกรรม 
คลังสารสนเทศการศึกษา ผลสัมฤทธิ์/ผลการประเมิน กระดาษแลกเปลี่ยนเรียนรูB 
เปdนตBน เพ่ือเผยแพร2ใหBกับสถานศึกษา 
   3) ติดตาม ตรวจสอบ สรุปรายงานและเผยแพร2ผลการดําเนินงาน 
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การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ตามภาระงานของศึกษานิเทศก�)  

 

1. ช่ือกระบวนงาน  งานส1งเสริม สนับสนุน นิเทศ กํากับ ติดตาม การเรียนการสอน 
    กลุ1มสาระการเรียนรู>การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

Flow Chart การปฏิบัติงานรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ1มสาระการเรียนรู>การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฎ ี

สภาพป+จจุบันและความต>องการ 

สังเคราะห�และจัดลําดับความสําคัญ วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา “ยึดหลักการมีส1วนร1วมของผู>เก่ียวข>อง” 

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผน 
โดยใช>กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 4 ข้ัน (แบบขดลวด) 

ผลบรรลุ / ไม1บรรลุ ปรับปรุง / แก>ไข 

เสริมสร>าง ขวัญกําลังใจ / นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ครูผู>สอน และนักเรียน 

 

สรุป รายงานผล / เผยแพร1 
 

นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา / ประเมินผลการดําเนินการ 

วางแผนกําหนด
ประเด็น (plan) 

การปฏิบัติตามแผน
(Act) 

การสังเกตผล
(Observe) 

การสะท>อนผล
(Reflect) 
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ช่ืองาน รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ2มสาระการเรียนรูBการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ผู>รับผิดชอบ  ดร.ฐิตารีย� วิลัยเลิศ ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม ทําหนBาท่ีศึกษานิเทศก� 
                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
วัตถุประสงค� 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรูBการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สู2ครูมืออาชีพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
เรียนรู>อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ2มสาระการเรียนรูBการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ2งพัฒนาผูBเรียนแบบองค�รวม   
เพ่ือใหBมีความรูBความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
และการศึกษาต2อไดBอย2างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้   
 1. การดํารงชีวิตและครอบครัว เปdนสาระเก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน   
ช2วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสังคมไดBในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง  ไม2ทําลายสิ่งแวดลBอม    
เนBนการปฏิบัติจริงจนเกิดความม่ันใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพ่ือใหBคBนพบความสามารถ  
ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 2. การออกแบบและเทคโนโลยี  เปdนสาระการเรียนรูBท่ีเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถ
ของมนุษย�อย2างสรBางสรรค�  โดยนําความรูBมาใชBกับกระบวนการเทคโนโลยี สรBางสิ่งของ  เครื่องใชB  
วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปdนสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต2อสื่อสาร การคBนหาขBอมูล การใชBขBอมูลและสารสนเทศ การแกBปcญหาหรือ
การสรBางงาน คุณค2าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. การอาชีพ เปdนสาระท่ีเก่ียวขBองกับทักษะท่ีจําเปdนต2ออาชีพ เห็นความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต2ออาชีพ ใชBเทคโนโลยีไดBเหมาะสม เห็นคุณค2าของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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วิธีการมาตรฐานตาม Flow Chart  
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ1มสาระการเรียนรู>การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
 

ข้ันตอน/
กระบวนการ 

วิธีการมาตรฐาน เปKาหมาย/ตัวช้ีวัด 

ศึกษาหลัก
แนวคิดทฤษฎี 

สภาพป+จจุบัน
และความ
ต>องการ 

1. ศึกษานิเทศก�ผูBรับผิดชอบศึกษาคBนควBา
หลักการแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2. ศึกษาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
ป.ก2อน 
3. ศึกษาผลการทดสอบระดับสถานศึกษา 
หรือสภาพปcญหาและความตBองการจาก
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
SAR 
4. ศึกษาเอกสารผลการนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลป.ก2อน 
5. ศึกษากลยุทธ� จุดเนBน นโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ กระทรวง 
สพฐ. และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ศึกษาเป�าหมายหลักสูตรแกนกลาง/
สถานศึกษา 

1. รBอยละ 100 ขBอมูล 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสอดคลBองกับ
ความตBองการจําเปdน 
2. รBอยละ 100 นักเรียน
ไดBรับการพัฒนาศักยภาพ
สอดคลBองกับความ 
3. รBอยละ 100 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
เป�าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีเปdน
ระบบส2งผลต2อคุณภาพ
ผูBเรียน  

สังเคราะห�  
และจัดลําดับ
ความสําคัญ  
วางแผนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
“ยึดหลักการ 
มีส1วนร1วมของ
ผู>เก่ียวข>อง” 
 

1. นําขBอมูลจากข้ันตอนท่ีมาสังเคราะห�  
จัดกลุ2ม และจัดลําดับความสําคัญใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. กําหนดเป�าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของครู โดยใชB
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4 ข้ัน  
(แบบขดลวด) หรือ วงจร PAOR 
3. กําหนดการนิเทศ ติดตาม และใหBความ
ช2วยเหลือโรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียน 

1. รBอยละ 100 ครูมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลBองกับ
ศักยภาพของนักเรียน 
2. รBอยละ 100 นักเรียน 
ท่ีมีปcญหาไดBรับการแกBไข 
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ข้ันตอน/
กระบวนการ 

วิธีการมาตรฐาน เปKาหมาย/ตัวช้ีวัด 

 

4. จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเป�าหมาย และจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินการ 
5. จัดทีมงานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
6. พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
แผนโดยใช>
กระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียน 4 ข้ัน 
(แบบขดลวด) 
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติคณะทีมงานเพ่ือสรBาง
ความรูB ความเขBาใจในการดําเนินการตาม
แผน 
2. แจBงโรงเรียนเพ่ือสรBางความเขBาใจใน 
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนพัฒนาท่ีกําหนด 
3. ครูผูBสอนนําแผนการพัฒนาสู2การปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 3.1 ครูวิเคราะห�ผูBเรียนเปdนรายบุคคล  
นําสู2การวางแผนหลังจากท่ีวิเคราะห�และ
กําหนดประเด็นปcญหาท่ีตBองการการแกBไข 
 3.2 ครูปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด  
 3.3 ครูสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานในหBองเรียน 
 3.4  ครูสะทBอนผลหลังจากการปฏิบัติงาน
ใหBผูBท่ีมีส2วนร2วมไดBวิพากษ�วิจารณ� ซ่ึงนําไปสู2
การปรับปรุงแกBไขการปฏิบัติงานต2อไป 

1. รBอยละ 95 ครู
ผูBดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. รBอยละ 90 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
3. รBอยละ 80 นักเรียนท่ีมี
ปcญหาไดBรับการแกBไขดBวยวิธี
ท่ีหลากหลาย 
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ข้ันตอน/

กระบวนการ 
วิธีการมาตรฐาน เปKาหมาย/ตัวช้ีวัด 

นิเทศ ติดตาม
และตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา / 
ประเมินผลการ
ดําเนินการ 

1. จัดทําแผนการนิเทศติดตาม และใหBความ
ช2วยเหลือ และจัดทําแผนการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดโดย
จัดระบบการนิเทศติดตาม และใหBความ
ช2วยเหลือ เปdน 3 ลักษณะ คือ 
 1.1  การนิเทศชั้นเรียน 
 1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูBระดับกลุ2มสาระ
การเรียนรูB 
 1.3 การนิเทศผ2านเครือข2ายทีมงาน 

รBอยละ 100 โรงเรียนไดBรับ
การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย2างเปdน
ระบบ   

ผลบรรลุ /  
ไม1บรรลุ 

กรณี ผลการดําเนินการไม2เปdนไปตาม
เป�าหมายท่ีกําหนด ตBองกับไปดําเนินการ
ใหม2ตามข้ันท่ีกําหนด 

 

เสริมสร>าง  
ขวัญกําลังใจ / 
นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
ครูผู>สอน  
และนักเรียน 

1. จัดประกวดนวัตกรรมระดับสถานศึกษา 
และครูผูBสอน เปdน 3 ดBาน คือ 
 1.1 ดBานวิชาการ 
 1.2. ดBานการบริหารชั้นเรียน 
 1.3 ดBานนวัตกรรมเทคโนโลยี 
2. จัดประกวดแข2งขันนักเรียน 
3. จัดประชุมเสวนา สําหรับโรงเรียนท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีเปdนเลิศ ครูมีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเปdนแบบอย2าง หรือ 
มีเทคนิคการสอนท่ีเปdนแบบอย2างไดB 

รBอยละ 80 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

สรุป รายงานผล 
/ เผยแพร1 

1. สรุปรายงานผลการดําเนินการ 
2. เผยแพร2 

รBอยละ 100 ผูBรับบริหารมี
ความพึงพอใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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2. ช่ือกระบวนงาน  งานส1งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

    Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไม2มีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห� สังเคราะห�ขBอมูลจากเอกสาร 
และแหล2งขBอมูลต2าง ๆ 

จัดทํา/จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ส2งเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหBสถานศึกษาจัดหาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูB 
 

ส2งเสริมและประสานความร2วมมือระหว2างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชุมชน 
และหน2วยงานท่ีเก่ียวขBองในการพัฒนา การใชBสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูB 

ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการ

นิเทศกํากับติดตาม ใหBความช2วยเหลือแนะนําสถานศึกษา 
ในการใชBสื่อ นวัตกรรม 

สรุปรายงานผล/คัดเลือก BP 
และเผยแพร2ประชาสัมพันธ� 
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วิธีการมาตรฐานตาม Flow Chart  
รูปแบบการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ� 
1. การวิเคราะห� สังเคราะห�
ขBอมูลจากเอกสารและ
แหล2งขBอมูลต2าง ๆ 
 

1.1 วิเคราะห� สังเคราะห�ขBอมูลจาก
เอกสารและแหล2งขBอมูลต2างๆ อาทิ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูB 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูBแกนกลาง 
ท้ัง 8 กลุ2มสาระการเรียนรูB 
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูBเรียนในพ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษาสภาพ
ปcญหา บริบททางสังคม และความ
ตBองการของทBองถ่ิน ชุมชน แนวโนBม 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

มีระบบสารสนเทศท่ี
ครบถBวนเปdนปcจจุบัน 

2. การจัดทําสื่อ นวัตกรรม
เผยแพร2 และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 

2. ดําเนินการจัดทําสื่อ นวัตกรรม 
ดBวยกระบวนการทํางานแบบมีส2วนร2วม
และเผยแพร2ใหBสถานศึกษาในสังกัด
นําไปใชBในการเรียนการสอน 

มีสื่อ นวัตกรรม 

3. การส2งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาใหBสถานศึกษา
จัดทําสื่อ นวัตกรรม 
 

3.1 ส2งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ผูBบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหBมีความรูBความเขBาใจใน
การสรBาง ใชB และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
3.2 ส2งเสริมและสนับสนุนใหB
สถานศึกษาจัดทําสื่อ นวัตกรรม 
ใหBสอดคลBองกับหลักสูตรแกนกลาง  
และความตBองการของทBองถ่ินดBวย
กระบวนการทํางานแบบมีส2วนร2วม 

สถานศึกษามีสื่อ 
นวัตกรรม ท่ีสอดคลBอง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ� 
4. การส2งเสริมและประสาน
ความร2วมมือระหว2างเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน 
ชุมชน และหน2วยงานท่ี
เก่ียวขBองในการใชBสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

4. ส2งเสริมและประสานความร2วมมือ
ระหว2างสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา ชุมชน และหน2วยงานท่ี
เก่ียวขBองอย2างสมํ่าเสมอเพ่ือร2วมมือ
ช2วยเหลือกันในการพัฒนาและใชBสื่อ 
นวัตกรรม 

มีความร2วมมือระหว2าง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา
ชุมชนและหน2วยงานท่ี
เก่ียวขBอง 

5. การนิเทศกํากับติดตาม 
ใหBความช2วยเหลือแนะนํา
สถานศึกษาในการใชBสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

5. นิเทศกํากับติดตาม ใหBความ
ช2วยเหลือแนะนําผูBบริหารสถานศึกษา
และครูผูBสอนเพ่ือใหBเกิดการปรับปรุง/
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมใหBมีคุณภาพ 

มีแผนการนิเทศดBาน 
การพัฒนาและการใชB
สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติการนิเทศ
ไดBจริง 

6. การตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

6. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

- มีสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
 

7. การสรุปรายงาน และ
เผยแพร2 

7. สรุปรายงาน และเผยแพร2 มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 
ประจําป.ท่ีมีคุณภาพ 
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3. ช่ือกระบวนงาน  งานศึกษา ค>นคว>า วิเคราะห� วิจัยการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
                         และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 

    Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

ศึกษาสภาพ การใช> ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ

การจัดการความรู>   
 

วิเคราะห� ตรวจสอบ ผลการใช> ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู>ของครูผู>สอนในโรงเรียนตามเกณฑ�มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 

พัฒนาต1อยอดเปEนส่ือต>นแบบ 
 

นิเทศติดตามและประเมินผล 
 

ประเมินระบบการ
พัฒนา 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
และเผยแพร1ประชาสัมพันธ� 

แกBไข ปรับปรุง 
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วิธีการมาตรฐานตาม Flow Chart  
งานศึกษา ค>นคว>า วิเคราะห� วิจัยการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ� 
1. ศึกษาสภาพ การใชB สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัด 
การเรียนรูB 
 

1.1 ศึกษาสภาพ การใชB สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด 
การเรียนรูB 

สภาพการใชBสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

2. วิเคราะห� ตรวจสอบ  
ผลการใชB สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรูB
ของครูผูBสอนในโรงเรียน
ตามเกณฑ�มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 
 

2.1 วิเคราะห� ตรวจสอบผลการใชB  
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาในการจัดการเรียนรูBของ
ครูผูBสอนในโรงเรียนตามเกณฑ�มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

ผลการใชB สื่อ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 

3. พัฒนาต2อยอดเปdนสื่อ
ตBนแบบ 
 

3.1 พัฒนาต2อยอดเปdนสื่อตBนแบบ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมท้ังการใหBมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�
ประเมินผลการใชBสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทาการศึกษาท่ีไดBรับการ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหBมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 
 

สื่อตBนแบบ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
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ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ� 
4. นิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
 

4.1 นิเทศติดตามผลการใชBสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ท่ีไดBรับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
ใหBมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน
และตัวชี้วัด ประเมินผลการใชBสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ท่ีไดBรับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
ใหBมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

ผลการนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

5. การจัดการความรูB   
 

5.1 จัดใหBมีกระบวนการจัดการความรูB 
เพ่ือการเผยแพร2 นําเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูB การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลการจัดการความรูB 
และการเผยแพร2 

6. ประเมินระบบการพัฒนา 
 

6.1 ประเมินระบบการพัฒนาส2งเสริม 
การใชB สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนรูB
ปรับปรุงแกBไขและพัฒนารูปแบบการใชB
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรูBของครูผูBสอน
ในโรงเรียนตามเกณฑ�มาตรฐานตัวชี้วัด 

ผลการประเมินระบบ
การพัฒนา 

7. สรุปรายงานผล 
การดําเนินงานและเผยแพร2
ประชาสัมพันธ� 
 

7.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
และเผยแพร2ประชาสัมพันธ� 

รายงานผล 
การดําเนินงาน 
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4. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน>าท่ีพิเศษอ่ืนในกิจกรรมของชุมชน 
 

 4.1 การนิเทศตามความต>องการของโรงเรียน/หน1วยงาน (วิทยากร) 
 

  มาตรฐานคุณภาพ 
   กลุ2มเป�าหมาย มีความรูBความเขBาใจ มีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอต2อการพัฒนางาน 
ท่ีเก่ียวขBอง มีเจตคติท่ีดีต2อการพัฒนางานและการนิเทศตามความตBองการ 
 
                                 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไม2มีคุณภาพ 
ปรับปรุง/
พัฒนา 

จัดเตรียมกรอบแนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  และประสานการขออนุญาตไปราชการ 

ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ

หลักสูตร 

ดําเนินการตามบทบาทวิทยากรท่ีไดBรับมอบหมาย 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร2ประชาสัมพันธ� 

ศึกษาวิเคราะห�รายละเอียด เง่ือนไข
เนื้อหา เป�าหมายของโครงการ
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วิธีการดําเนินการ ตาม Flow Chart 
การนิเทศตามความต>องการของโรงเรียน/หน1วยงาน (วิทยากร) 

 

ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ� 
1.การศึกษาวิเคราะห�
รายละเอียด เง่ือนไข
เนื้อหา เป�าหมายของ
โครงการ 

1..1 ศึกษาวิเคราะห�รายละเอียด เง่ือนไข
ของเนื้อหา/เป�าหมาย/ 
1.2 กําหนดรูปแบบการบรรยาย/แนวทาง
จัดกิจกรรม 

- มีคู2มือการจัดอบรม/
ประชุม/พัฒนาทักษะ 
 

2.การจัดเตรียมกรอบ
แนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  
และประสานการขอ
อนุญาตไปราชการ 

2.1 วิเคราะห�เนื้อหา/เป�าหมาย 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

- มีเอกสาร/สื่อ 
- มีหนังสือราชการ/
คําสั่ง 

3.การดําเนินการตาม
บทบาทวิทยากรท่ีไดBรับ
มอบหมาย 

3.1ใหBความรูBตามบทบาท 
3.2 จัดกิจกรรมและร2วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูB 

- มีหลักสูตรการอบรม 
- มีสื่อการพัฒนา 
- มีภาพกิจกรรม 
การพัฒนา 

4. การตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพ 

4.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานครูและการนําเสนอ 
-สะทBอนผลความพึงพอใจผูBร2วมกิจกรรม 

- มีแบบประเมิน 
- มีแบบเก็บขBอมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร2
ประชาสัมพันธ� 

5.1 ส2งเสริมการจัดกิจกรรมต2อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห�ขBอมูล 
5.3 จัดทําสรุปรายงาน/การเผยเพร2 

- มีสารสนเทศ 
การพัฒนา 
- มีสรุปรายงานโครงการ 

 
3.2 การให>คําปรึกษาแนะนําในงานวิชาการ 
 

  มาตรฐานคุณภาพ 
   กลุ2มเป�าหมายไดBรับคําปรึกษาแนะนําในงานวิชาการ มีความรูBความเขBาใจ มีทักษะ
พ้ืนฐานเพียงพอต2อการพัฒนางานท่ีเก่ียวขBอง มีเจตคติท่ีดีต2อการพัฒนางานและการนิเทศ 
ตามความตBองการ 
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                              Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไม2มีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา 

สรBางบรรยากาศความไวBวางใจ 

ประเมินผล 
การดําเนินการ 

ใหBคําปรึกษา  สรBางทางเลือก ตัวอย2าง  แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร2ประชาสัมพันธ� 

ศึกษาวิเคราะห�ความตBองการของผูB
ขอคําปรึกษา 
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วิธีการดําเนินการ ตาม Flow Chart 
การให>คําปรึกษาแนะนําในงานวิชาการ 

 
ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ� 

1.การศึกษาวิเคราะห�
ความตBองการของผูBขอ
คําปรึกษา 

1..1 ศึกษาวิเคราะห�รายละเอียด เง่ือนไข
ของการใหBคําปรึกษา 
1.2 กําหนดรูปแบบ/แนวทางการใหB
คําปรึกษา 

-มีแบบขอคําปรึกษา 
 

2.การสรBางบรรยากาศ
ความไวBวางใจ 

2.1 วิเคราะห�/จัดบรรยากาศ 
2.2 เตรียม/สื่อ/เครื่องมือ/วิธีการ 

-มีแบบบันทึก 
-มีสื่อ/เครือข2าย 

3.การใหBคําปรึกษา  
สรBางทางเลือก ตัวอย2าง  
แนวทางเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

3.1ใหBคําปรึกษา 
3.2 ติดตามพัฒนาการ 

-มีหลักสูตรค2าย 
-มีสื่อการพัฒนา 
-ปฏิทินค2าย 

4. การประเมินผลการ
ดําเนินการ 
 

4.1 การติดตาม ประเมินผล  
   -ผลงานคร ู
-สะทBอนผลความพึงพอใจวค2าย 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บขBอมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร2
ประชาสัมพันธ� 
 

5.1 ส2งเสริมการจัดกิจกรรมต2อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห�ขBอมูล 
5.3 จัดทําสรุปรายงาน/การเผยเพร2 

-มีสารสนเทศการ
พัฒนา 
-มีสรุปรายงาน
โครงการ 
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ภาคผนวก 
 

ข>อบังคับคุรุสภาว1าด>วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และ 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก� 
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ข>อบังคับคุรุสภา 
ว1าด>วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................... 
  โดยท่ีเปdนการสมควรยกเลิกขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพพ.ศ.๒๕๔๘อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา๔๙ แห2ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุ
สภาในการประชุมครั้งท่ี๕/๒๕๕๖วันท่ี๑๖พฤษภาคม๒๕๕๖และครั้งท่ี๑๑/๒๕๕๖วันท่ี๒กันยายน
๒๕๕๖โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว2าการกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภาจึงออก
ขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพไวB  ดังต2อไปนี้ 

 ขBอ ๑  ขBอบังคับนี้เรียกว2า “ขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ.๒๕๕๖” 
 ขBอ ๒  ขBอบังคับนี้ใหBใชBบังคับต้ังแต2วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปdนตBนไป 
 ขBอ ๓  ใหBยกเลิก 
  (๑) ขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

พ.ศ.๒๕๔๘ 
  (๒) ขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  (๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรูBมาตรฐานประสบการณ� 

วิชาชีพสาระความรูBสมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูBประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก� 
  (๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรูBมาตรฐานประสบการณ� 

วิชาชีพสาระความรูBสมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูBประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก� 
(ฉบับท่ี ๒)  ขBอบังคับคุรุสภาฉบับใดอBางอิงขBอบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแลBวตามวรรคหนึ่ง 
รวมท้ังระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใตBขBอบังคับดังกล2าวใหBถือว2าอBางอิงขBอบังคับคุรุสภาว2า
ดBวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ หรือขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๖ แลBวแต2กรณี 

 ขBอ ๔ ในขBอบังคับนี้ 
 “วิชาชีพ” หมายความว2า  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหนBาท่ีหลักทางดBานการเรียน 

การสอนและการส2งเสริมการเรียนรูBของผูBเรียนดBวยวิธีการต2างๆรวมท้ังการรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษาท่ีต่ํากว2าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน
และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตลอดจนการสนับสนุน
การศึกษาใหBบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหน2วยงานการศึกษาต2างๆ 
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    “สถาบัน” หมายความว2า  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยคณะหรือ
หน2วยงานท่ีเรียกชื่ออย2างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท2าซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร 

 “ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว2า  ครูผูBบริหารสถานศึกษาผูBบริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนซ่ึงไดBรับใบอนุญาตเปdนผูBประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ 

 “ครู” หมายความว2า  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดBานการเรียนการสอนและ 
การส2งเสริมการเรียนรูBของผูBเรียนดBวยวิธีการต2างๆในสถานศึกษาปฐมวัยข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา
ท่ีต่ํากว2าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

 “ผูBบริหารสถานศึกษา” หมายความว2า  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน2งผูBบริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยข้ันพ้ืนฐาน 
และอุดมศึกษาท่ีต่ํากว2าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

 “ผูBบริหารการศึกษา” หมายความว2า  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน2งผูBบริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว2า  บุคคลซ่ึงทําหนBาท่ีสนับสนุนการศึกษา 
ใหBบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหาร 
การศึกษาในหน2วยงานการศึกษาต2างๆ ซ่ึงหน2วยงานการศึกษากําหนดตําแหน2งใหBตBองมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 

 “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว2า  ขBอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 
และคุณภาพท่ีพึงประสงค�ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงผูBประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษาตBองประพฤติปฏิบัติตามประกอบดBวยมาตรฐานความรูBและประสบการณ�วิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

 “มาตรฐานความรูBและประสบการณ�วิชาชีพ” หมายความว2า  ขBอกําหนดเก่ียวกับ
ความรูBและประสบการณ�ในการจัดการเรียนรูBหรือการจัดการศึกษาซ่ึงผูBตBองการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาตBองมีเพียงพอท่ีสามารถนําไปใชBในการประกอบวิชาชีพไดB 

 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว2า  ขBอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือ 
การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซ่ึงผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตBอง
ปฏิบัติตามเพ่ือใหBเกิดผลตามวัตถุประสงค�และเป�าหมายการเรียนรูBหรือการจัดการศึกษา รวมท้ัง
ตBองฝkกฝนใหBมีทักษะหรือความชํานาญสูงข้ึนอย2างต2อเนื่อง 
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 “มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว2า  จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึน 
เปdนแบบแผนในการประพฤติตนซ่ึงผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตBองปฏิบัติตามเพ่ือรักษา 
และส2งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหBเปdนท่ีเชื่อถือ
ศรัทธาแก2ผูBรับบริการและสังคมอันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักด��ศรีแห2งวิชาชีพ 

 ขBอ ๕  ใหBประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขBอบังคับนี้และใหBมีอํานาจออก
ระเบียบประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามขBอบังคับนี้รวมท้ังใหBมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ปcญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวBในขBอบังคับ 

 
หมวด ๑ 

มาตรฐานความรู>และประสบการณ�วิชาชีพ 
 

 ขBอ ๖  ผูBประกอบวิชาชีพครูตBองมีคุณวุฒิไม2ตํ่ากว2าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท2าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูBและประสบการณ�วิชาชีพ
ดังต2อไปนี้ 

 (ก) มาตรฐานความรูBประกอบดBวยความรูBดังต2อไปนี้ 
  ๑) ความเปdนครู 
  ๒) ปรัชญาการศึกษา 
  ๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
  ๔) จิตวิทยาสําหรับครู 
  ๕) หลักสูตร 
  ๖) การจัดการเรียนรูBและการจัดการชั้นเรียน 
  ๗) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูB 
  ๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  ๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรูB 
  ๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑๑) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ�วิชาชีพผ2านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษาเปdนเวลาไม2นBอยกว2าหนึ่งป.และผ2านเกณฑ�การประเมินปฏิบัติการสอนตาม 
หลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนดดังต2อไปนี้ 

  ๑) การฝkกปฏิบัติวิชาชีพระหว2างเรียน 
  ๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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ขBอ ๗  ผูBประกอบวิชาชีพผูBบริหารสถานศึกษาตBองมีคุณวุฒิไม2ต่ํากว2าปริญญาตรี 
ทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท2าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูB
และประสบการณ�วิชาชีพดังต2อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรูBประกอบดBวยความรูBดังต2อไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
  ๒) ความเปdนผูBนําทางวิชาการ 
  ๓) การบริหารสถานศึกษา 
  ๔) หลักสูตรการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรูB 
  ๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน  
  ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๗) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ�วิชาชีพดังต2อไปนี้ 
  ๑) มีประสบการณ�ดBานปฏิบัติการสอนมาแลBวไม2นBอยกว2าหBาป.หรือ 

    ๒) มีประสบการณ�ดBานปฏิบัติการสอนและตBองมีประสบการณ�ในตําแหน2ง 
หัวหนBาหมวดหรือหัวหนBาสายหรือหัวหนBางานหรือตําแหน2งบริหารอ่ืนๆในสถานศึกษามาแลBว 
ไม2นBอยกว2าสองป. 

ขBอ ๘  ผูBประกอบวิชาชีพผูBบริหารการศึกษาตBองมีคุณวุฒิไม2ตํ่ากว2าปริญญาตรีทาง 
การบริหารการศึกษาหรือเทียบเท2าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูB 
และประสบการณ�วิชาชีพดังต2อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรูBประกอบดBวยความรูBดังต2อไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
  ๒) ความเปdนผูBนําทางวิชาการ 
  ๓) การบริหารการศึกษา 

    ๔) การส2งเสริมคุณภาพการศึกษา 
  ๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ�วิชาชีพดังต2อไปนี้ 
  ๑) มีประสบการณ�ดBานปฏิบัติการสอนมาแลBวไม2นBอยกว2าแปดป.หรือ 
  ๒) มีประสบการณ�ในตําแหน2งผูBบริหารสถานศึกษามาแลBวไม2นBอยกว2าสามป.หรือ 
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  ๓) มีประสบการณ�ในตําแหน2งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงมาแลBวไม2นBอยกว2าสามป.หรือ 
    ๔) มีประสบการณ�ในตําแหน2งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ� 
การบริหารไม2ตํ่ากว2าหัวหนBากลุ2มหรือผูBอํานวยการกลุ2มหรือเทียบเท2ามาแลBวไม2นBอยกว2าหBาป.หรือ 

  ๕) มีประสบการณ�ดBานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ�ในตําแหน2งผูBบริหาร 
สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ�การบริหารไม2ต่ํากว2าหัวหนBากลุ2มหรือผูBอํานวยการกลุ2มหรือ
เทียบเท2ารวมกันมาแลBวไม2นBอยกว2าแปดป. 
 

          ขBอ ๙  ผูBประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก�ตBองมีคุณวุฒิไม2ต่ํากว2าปริญญาโททางการศึกษา
หรือเทียบเท2าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูBและประสบการณ�วิชาชีพ
ดังต2อไปนี้ 

 (ก) มาตรฐานความรูBประกอบดBวยความรูBดังต2อไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
  ๒) การนิเทศการศึกษา 
  ๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 

    ๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูB 
    ๕) การวิจัยทางการศึกษา 

  ๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  ๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๘) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 (ข) มาตรฐานประสบการณ�วิชาชีพดังต2อไปนี้ 
  ๑) มีประสบการณ�ดBานปฏิบัติการสอนมาแลBวไม2นBอยกว2าหBาป.หรือมีประสบการณ� 

ดBานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ�ในตําแหน2งผูBบริหารสถานศึกษาหรือผูBบริหารกการศึกษา
รวมกันมาแลBวไม2นBอยกว2าหBาป. 

  ๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร2 
 ขBอ ๑๐ สาระความรูBและสมรรถนะของผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

ความรูBและประสบการณ�วิชาชีพใหBเปdนไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
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หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 ขBอ ๑๑ ผูBประกอบวิชาชีพครูตBองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต2อไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูใหBกBาวหนBาอยู2เสมอ 
  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต2างๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก2ผูBเรียน 
  ๓) มุ2งม่ันพัฒนาผูBเรียนใหBเติบโตเต็มตามศักยภาพ 
  ๔) พัฒนาแผนการสอนใหBสามารถปฏิบัติไดBจริงในชั้นเรียน 
  ๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหBมีประสิทธิภาพอยู2เสมอ 
  ๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหBผูBเรียนรูBจักคิดวิเคราะห�คิดสรBางสรรค�โดยเนBนผล

ถาวรท่ีเกิดแก2ผูBเรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูBเรียนไดBอย2างมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเปdนแบบอย2างท่ีดีแก2ผูBเรียน 
๙) ร2วมมือกับผูBอ่ืนในสถานศึกษาอย2างสรBางสรรค� 
๑๐) ร2วมมือกับผูBอ่ืนในชุมชนอย2างสรBางสรรค� 
๑๑) แสวงหาและใชBขBอมูลข2าวสารในการพัฒนา 

  ๑๒) สรBางโอกาสใหBผูBเรียนไดBเรียนรูBในทุกสถานการณ� 
ขBอ ๑๒ ผูBประกอบวิชาชีพผูBบริหารสถานศึกษาและผูBบริหารการศึกษาตBองมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานดังต2อไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหBกBาวหนBา

อยู2เสมอ 
  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต2างๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 

ผูBเรียนบุคลากรและชุมชน 
  ๓) มุ2งม่ันพัฒนาผูBร2วมงานใหBสามารถปฏิบัติงานไดBเต็มศักยภาพ 
  ๔) พัฒนาแผนงานขององค�การใหBมีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติใหBเกิดผลไดBจริง 
  ๕) พัฒนาและใชBนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปdนลําดับ 
  ๖) ปฏิบัติงานขององค�การโดยเนBนผลถาวร 
  ๗) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดBอย2างเปdนระบบ 
  ๘) ปฏิบัติตนเปdนแบบอย2างท่ีดี 
  ๙) ร2วมมือกับชุมชนและหน2วยงานอ่ืนอย2างสรBางสรรค� 
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  ๑๐) แสวงหาและใชBขBอมูลข2าวสารในการพัฒนา 
  ๑๑) เปdนผูBนําและสรBางผูBนําทางวิชาการในหน2วยงานของตนไดB 
  ๑๒) สรBางโอกาสในการพัฒนาไดBทุกสถานการณ� 
ขBอ ๑๓ ผูBประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก�ตBองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต2อไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือใหBเกิดการพัฒนา

วิชาชีพทางการศึกษาอย2างสมํ่าเสมอ 
  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก2ผูBรับ 

การนิเทศ 
  ๓) มุ2งม่ันพัฒนาผูBรับการนิเทศใหBลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต2อการพัฒนา 

อย2างมีคุณภาพเต็มศักยภาพ 
  ๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหBมีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติใหBเกิดผลไดBจริง 
  ๕) พัฒนาและใชBนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 

เปdนลําดับ 
  ๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนBนผลถาวรท่ีเกิดแก2ผูBรับการนิเทศ 
  ๗) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาใหBมีคุณภาพสูงไดBอย2างเปdนระบบ 
  ๘) ปฏิบัติตนเปdนแบบอย2างท่ีดี 
  ๙) ร2วมพัฒนางานกับผูBอ่ืนอย2างสรBางสรรค� 
  ๑๐) แสวงหาและใชBขBอมูลข2าวสารในการพัฒนา 
  ๑๑) เปdนผูBนําและสรBางผูBนําทางวิชาการ 
  ๑๒) สรBางโอกาสในการพัฒนางานไดBทุกสถานการณ� 
 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 
ขBอ ๑๔ ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตBองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขBอบังคับ 

คุรุสภาว2าดBวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
ขBอ ๑๕  ขBอบังคับนี้ไม2กระทบสิทธิและหนBาท่ีของบรรดาผูBไดBรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาท่ีใชBมาตรฐานวิชาชีพตามขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขBอ ๑๖  ใหBสถาบันท่ียังปรับปรุงหลักสูตรไม2แลBวเสร็จตามขBอบังคับนี้ยังคงใชBหลักสูตร
ตามขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก2อน 
ท้ังนี้ตBองไม2เกินสามป.หลังจากวันท่ีขBอบังคับนี้ใชBบังคับ 

ขBอ ๑๗  ผูBท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใชBมาตรฐานวิชาชีพตามขBอบังคับคุรุสภา 
ว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๔๘ท่ีตBองการข้ึนทะเบียนขอรับ
ใบอนุญาตใหBมาขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตใหBแลBวเสร็จภายในหBาป.นับต้ังแต2วันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผูBมีคุณวุฒิไม2ตํ่ากว2าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท2าหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา 
ใหBการรับรองตามขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใชBเปdนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดBภายในหBาป. 
นับแต2วันท่ีขBอบังคับนี้ใชBบังคับ 

ผูBมีคุณวุฒิไม2ตํ่ากว2าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท2าหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี 
คุรุสภาใหBการรับรองตามขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใชBเปdนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูBบริหารสถานศึกษา
และผูBบริหารการศึกษาไดBภายในหBาป.นับแต2วันท่ีขBอบังคับนี้ใชBบังคับ 

ผูBมีคุณวุฒิไม2ตํ่ากว2าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท2าหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา 
ใหBการรับรองตามขBอบังคับคุรุสภาว2าดBวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใชBเปdนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก�ไดB 
ภายในหBาป.นับแต2วันท่ีขBอบังคับนี้ใชBบังคับ 
 

ประกาศณวันท่ี     กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                                       (ศาสตราจารย�ไพฑูรย�   สินลารัตน�) 
                                                             ประธานกรรมการคุรุสภา 
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มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก� 
 
  มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก� ประกอบดBวยมาตรฐาน ๓ ดBาน คือ มาตรฐานความรูBและ
ประสบการณ�วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ)  โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพไดBมีการกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เพ่ือประมวลพฤติกรรมท่ีเปdนตัวอย2างของการประพฤติปฏิบัติประกอบดBวย พฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค� และพฤติกรรมท่ีไม2พึงประสงค� 
 

   1. มาตรฐานความรู>และประสบการณ�วิชาชีพ 
 

มาตรฐานความรู> มาตรฐานประสบการณ�วิชาชีพ 
๑. มีคุณวุฒิไม2ต่ํากว2าปริญญาโททาง

การศึกษา หรือเทียบเท2า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี
คุรุสภารับรองโดยมีความรูB ดังต2อไปนี้ 
๑.๑ การนิเทศการศึกษา 
๑.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๕ การบริหารจัดการการศึกษา 
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
๑.๗ กลวิธีการถ2ายทอดความรูB แนวคิด 

          ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
๑.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลย ี

          สารสนเทศ 
๑.๙ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ 

          ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๒. ผ2านการฝkกอบรมหลักสูตรการนิเทศ 
          การศึกษา ท่ีคณะกรรมการคุรุสภา 
          รับรอง 

๑. มีประสบการณ�ดBานปฏิบัติการสอนมาแลBว  
    ไม2นBอยกว2า ๕ ป. หรือมีประสบการณ�ดBาน 
    ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ�ใน    
    ตําแหน2งผูBบริหารสถานศึกษา หรือผูBบริหาร   
    การศึกษารวมกันมาแลBวไม2นBอยกว2า ๕ ป. 
๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมี 
    การเผยแพร2 
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มาตรฐานความรู> สาระความรู> สมรรถนะ 
๑. การนิเทศการศึกษา ๑. หลักการและรูปแบบ 

    การนิเทศ 
๒. วิธีการและกระบวนการ 
    นิเทศ 
๓. กลยุทธ�การนิเทศการศึกษา 

๓.๑ การวิเคราะห�
พฤติกรรมการนิเทศ
การศึกษา 

๓.๒ การสรBางทักษะ 
ในการนิเทศ 

๓.๓ การใชBกลยุทธ� 
ในการนิเทศ 

๓.๔ การนํานวัตกรรม 
มาประยุกต�ใชBใน 
การนิเทศ 

๓.๕ การควบคุมและ 
การประเมินเพ่ือ 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห� วิจัย 
ส2งเสริมใหBขBอเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

๒. สามารถติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผลการจัดกระบวนการ
เรียนรูB การสอน และการ
บริหารจัดการการศึกษา 

๓. สามารถประสาน 
สนับสนุน และเผยแพร2
ผลงานดBานการนิเทศ
การศึกษาแก2หน2วยงานท่ี
เก่ียวขBอง 

๔. สามารถใชBเทคนิคการ
นิเทศไดBอย2างหลากหลาย
ดBวยความเปdนกัลยาณมิตร 

 

๒. นโยบายและการวางแผน    
    การศึกษา 

๑. ระบบและทฤษฎีการ
วางแผน 

๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองไทยท่ีมี
อิทธิพลต2อการศึกษา 

๓. แผนการศึกษาระดับชาติ 
และระดับต2างๆ 

๔. การวิเคราะห�และกําหนด
นโยบายการศึกษา 

๑. สามารถใหBคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับการ
วิเคราะห�ขBอมูล และ
รายงานผลเพ่ือจัดทํา
นโยบาย แผน และ 
การติดตามประเมินผล
ดBานการศึกษา 
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มาตรฐานความรู> สาระความรู> สมรรถนะ 
 ๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
๖. การพัฒนาและประเมิน

นโยบายการศึกษา 

๒. สามารถใหBคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับ 
การกําหนดนโยบาย 
และการวางแผน
ดําเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๓. สามารถใหBคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ2งใหBเกิดผลดี 
คุBมค2าต2อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สังคม 
และสิ่งแวดลBอมอย2าง
ยั่งยืน 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 

๑. ความรูBเก่ียวกับหลักสูตร 
๒. การสรBางสื่อ นวัตกรรม 
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร 
๔. การจัดการเรียนรูB 
๕. จิตวิทยาการศึกษา 
๖. การวัดและการประเมินผล 
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ 
 

๑. สามารถใหBคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรและ การจัดทํา
สื่อ นวัตกรรม 

๒. สามารถสาธิต แนะนําครู
ใหBจัดกิจกรรมท่ีส2งเสริม
การเรียนรูBไดBเต็มศักยภาพ
ของผูBเรียน 

๓. สามารถประเมินหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใชB 
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มาตรฐานความรู> สาระความรู> สมรรถนะ 
๔. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. การบริหารคุณภาพ 
๒. การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๓. มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
๔. กระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห� 
วิจัยการจัดทํามาตรฐาน 
และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

๒. สามารถนิเทศ กํากับ 
ติดตาม  และประเมินผล
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

๓. สามารถใหBคําปรึกษา 
ขBอเสนอแนะ และการวาง
ระบบการจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย2างต2อเนื่องและพรBอม
รับการประเมินภายนอก 

๕. การบริหารจัดการ
การศึกษา 

๑. หลักและระบบขอบข2าย
การจัดการศึกษา 

๒. หลักการบริหารจัดการ
การศึกษา    โดยใชB
โรงเรียนเปdนฐาน 

๓. การปฏิรูปการศึกษา 
๕. กฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวขBองกับการจัด
การศึกษา 

 

๑. สามารถใหBคําปรึกษา 
แนะนําการจัดการศึกษา
ใหBบรรลุวัตถุประสงค�ตาม
เจตนารมณ�ของการศึกษา 

๒. สามารถนิเทศการบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู2
องค�กรแห2งการเรียนรูB 

๓. สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใชBโรงเรียน
เปdนฐาน 
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มาตรฐานความรู> สาระความรู> สมรรถนะ 
๖. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัย 

๒. กระบวนการวิจัย 
๓. การนําผลการวิจัยไปใชB 
 

๑. สามารถใหBคําแนะนํา 
    ปรึกษาเก่ียวกับการนํา

กระบวนการวิจัยไปใชBใน
การแกBปcญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๒. สามารถใหBคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับการนํา
ผลการวิจัยไปใชBในการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

๓. สามารถดําเนินการวิจัย 
เพ่ือสรBาง องค�ความรูB 
ใหม2 ๆ ดBานการเรียนรูB 
และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ2ายทอดความรูB 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน
ทางวิชาการ 

๑. กลวิธีการนําเสนอความรูB 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสม
กับการเรียนรูB 

๒. การเขียนรายงาน บทความ 
ผลงาน ผลการศึกษา
คBนควBา และอ่ืน ๆ 

๓. การวิเคราะห� วิจารณ�
ผลงานวิชาการอย2าง
สรBางสรรค� 

 

๑. สามารถเขียนเอกสารทาง
วิชาการประเภทต2าง ๆ 

๒. สามารถแนะนําและใหB
คําปรึกษา การเขียน
เอกสารทางวิชาการแก2ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๓. สามารถนําเสนอความรูB 
แนวคิด ทฤษฎีดBวยวิธีการ
ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมต2อการเรียนรูB 

๘. การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. หลักการใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. อินเทอร�เน็ต 
๓. คอมพิวเตอร�ช2วยสอน 

๑. สามารถใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือการ
พัฒนาตนและการพัฒนา
งานไดBอย2างเหมาะสม 
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มาตรฐานความรู> สาระความรู> สมรรถนะ 
 ๔. ระบบมัลติมีเดีย 

แบบปฏิสัมพันธ� 
๕. สํานักงานอัตโนมัติ 

๒. สามารถใหBคําปรึกษา     
    แนะนําการใชBเทคโนโลยี    
    สารสนเทศ เพ่ือพัฒนา 
    การจัดการศึกษาแก2    
    สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและจริยธรรม    
    สําหรับผูBประกอบวิชาชีพ 
    ทางการศึกษา 

๑. คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับ ผูBประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๓. การบริหารกิจการ
บBานเมืองท่ีดี 

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา 

๒. มีหลักธรรมในการนิเทศ 
และประพฤติตนเปdน
แบบอย2างทีดี 

 

 
   2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือใหBเกิด
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาคุณสมบัติเบ้ืองตBนท่ีสําคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก�มือ
อาชีพ คือ การเขBาร2วมเปdนสมาชิกท่ีดีขององค�กรวิชาชีพ ดBวยการมีส2วนร2วมในกิจกรรมต2าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขBองกับการพัฒนาวิชาชีพ ไดBแก2 การเปdนผูBร2วมงาน การเปdนผูBจัดงานหรือกิจกรรม รวมท้ัง
การเปdนผูBเสนอผลงานและเผยแพร2ผลงาน เพ่ือใหBสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน�ของ
ศึกษานิเทศก�ท่ีมีต2อการพัฒนาองค�กร ตลอดจนการนําองค�กรใหBเปdนท่ียอมรับของสังคมโดย
ส2วนรวม 
    2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก2ผูBรับ
การนิเทศศึกษานิเทศก�มืออาชีพ  แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต2อผูBรับ 
การนิเทศดBวยการตัดสินใจในการทํางานต2าง ๆ เพ่ือผลการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนกับผูBรับการนิเทศ 
ศึกษานิเทศก�ตBองวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว2างพฤติกรรมของตนกับผลท่ีจะเกิดแก2ผูBรับ 
การนิเทศแลBวเลือกเฉพาะกิจกรรมท่ีจะนําไปสู2  ผลทางบวกเสมอ อีกท้ังระมัดระวังไม2ใหBเกิด
กิจกรรมท่ีมีผลทางลบโดยมิไดBต้ังใจเพ่ือนําไปสู2ความไวBวางใจ ความศรัทธาของผูBรับการนิเทศ 
ท่ีมีต2อการนิเทศและเห็นประโยชน�ของการนิเทศ 
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    2.3 มุ2งม่ันพัฒนาผูBรับการนิเทศใหBลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต2อการพัฒนา
อย2างเต็มศักยภาพคุณประโยชน�สําคัญของการนิเทศอยู2ท่ีผูBรับการนิเทศไดBลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การพัฒนา จนเปdนผลใหBเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ศึกษานิเทศก�มืออาชีพตBองกําหนด 
ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพ่ือนําไปสู2การพัฒนาผูBรับการนิเทศอย2างเต็มศักยภาพ โดยศึกษา
จุดเด2น จุดดBอยของผูBรับการนิเทศกําหนดจุดท่ีจะพัฒนาเลือกใชBวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาดBาน
นั้น ๆ แลBวใชBเทคนิคการนิเทศใหBผูBรับการนิเทศไดBลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ใหBผูBรับการ
นิเทศรูBศักยภาพ เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับงาน  และลงมือปฏิบัติจนเปdนผลใหBศักยภาพของ
ผูBรับการนิเทศและศึกษานิเทศก�เพ่ิมพูนพัฒนา  กBาวหนBาอย2างไม2หยุดยั้ง  นําไปสู2การเปdนบุคคล
แห2งการเรียนรูB 
    2.4 พัฒนาแผนการนิเทศใหBสามารถปฏิบัติไดBเกิดผลจริง 
     ศึกษานิเทศก�มืออาชีพวางแผนการนิเทศไดBอย2างมียุทธศาสตร�เหมาะสมกับ
เง่ือนไข ขBอจํากัดของผูBรับการนิเทศ สอดคลBองกับนโยบาย แนวทาง และเป�าหมายของการพัฒนา 
เม่ือนําไปปฏิบัติจะเกิดผลต2อการพัฒนาอย2างแทBจริง แผนการนิเทศตBองมีกิจกรรมสําคัญท่ีนําไปสู2
ผลของการพัฒนาความสอดคลBองระหว2างกิจกรรมกับผลงานถือเปdนคุณภาพสําคัญท่ีนําไปสู2 
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความคุBมค2าและเกิดผลจริง 
    2.5 พัฒนาและใชBนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 
เปdนลําดับนวัตกรรมการนิเทศเปdนเครื่องมือสําคัญของศึกษานิเทศก�ในการนําไปสู2ผลงานท่ีมี
คุณภาพสูงข้ึนเปdนลําดับ ศึกษานิเทศก�มืออาชีพตBองมีความรูBในการนิเทศแนวใหม2 ๆ เลือกและ
ปรับปรุงใชBนวัตกรรมไดBหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ� เง่ือนไข ขBอจํากัดของงานและผูBรับการ
นิเทศจนนําไปสู2ผลไดBจริง เพ่ือใหBผูBรับการนิเทศ ใชBศักยภาพของตนอย2างเต็มท่ี มีความภาคภูมิใจ
ในผลงานร2วมกัน  และกBาวหนBาพัฒนาอย2างไม2หยุดยั้ง 
    2.6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนBนผลถาวรท่ีเกิดแก2ผูBรับการนิเทศ 
     ศึกษานิเทศก�มืออาชีพเลือกและใชBกิจกรรมการนิเทศท่ีจะนําไปสู2การ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนของผูBรับการนิเทศ จนผูBรับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู2เสมอ 
ศึกษานิเทศก�ตBองรูBจักเสBนพัฒนาของผูBรับการนิเทศและเพียรพยายามกระตุBนยั่วยุทBาทายใหBผูBรับ
การนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ดBวยความรูBสึกประสบผลสําเร็จเปdนระยะๆ โดย
พยามยามใหBผูBรับการนิเทศมีความรูBสึกเปdนเจBาของการทํากิจกรรมและการพัฒนาของผูBรับการ
นิเทศเอง ข้ันตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร2วมพัฒนา และการสนับสนุนขBอมูลใหB
กําลังใจใหBผูBรับการนิเทศคBนหาปฏิบัติ  ประเมิน และปรับปรุงงานต2าง ๆไดBดBวยตนเอง เพ่ือใหBเกิด
ค2านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเปdนการพัฒนางานในภาวะปกติ  เปdนบุคลิกภาพถาวรของผูBรับ
การนิเทศตลอดไป รวมท้ังเกิดความชื่นชมและศรัทธาความสามารถของตน 
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    2.7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดBอย2างเปdนระบบ 
     ศึกษานิเทศก�มืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานท่ีไดBทําสําเร็จแลBว  ดBวยการ
รายงานผลท่ีแสดงถึงการวิเคราะห�อย2างรอบคอบ  ซ่ึงครอบคลุมการกําหนดงานท่ีจะนําไปสู2ผล
แห2งการพัฒนา  การลงมือปฏิบัติจริง  และผลท่ีปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การจัดทํา
รายงานเปdนโอกาสท่ีจะไดBคิดทบทวนถึงงานท่ีทําแลBวว2ามีขBอจํากัด  ผลดี  ผลเสีย  ผลกระทบท่ี
มิไดBระวังไวBอย2างไร  ถBาผลงานเปdนผลดีจะชื่นชม  ภาคภูมิใจไดBในส2วนใด  นําเสนอใหBเปdน
ประโยชน�ต2อผูBอ่ืนไดBอย2างไร  ถBาผลงานยังไม2สมบูรณ�  จะปรับปรุงเพ่ิมเติมไดBอย2างไร  และจะนํา
ประสบการณ�ท่ีไดBรับไปใชBประโยชน�ในการทํางานต2อไปอย2างไร  คุณประโยชน�ของรายงานท่ีดี
ย2อมนําไปสู2การประเมินตนเอง  การชื่นชมความสามารถของผูBปฏิบัติ  การเรียนรูBเก่ียวกับ
ความสามารถ  และศักยภาพของผูBปฏิบัติท่ีจะก2อใหBเกิดการยอมรับและชื่นชมในความสามารถ
ของตน 
    2.8 ปฏิบัติตนเปdนแบบอย2างท่ีดี 
     ศึกษานิเทศก�มีภารกิจในการพัฒนาผูBรับการนิเทศโดยการใหBคําปรึกษา แนะนํา 
หรือจัดกิจกรรม เพ่ือใหBผูBรับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสําคัญตามเง่ือนไขท่ีผูBนิเทศ
เสนอแนะ  ดังนั้น ผูBนิเทศตBองประพฤติปฏิบัติใหBเปdนท่ีประจักษ�เสียก2อน เพ่ือใหBคําปรึกษา 
คําแนะนํา หรือกิจกรรมนั้น ๆ มีน้ําหนัก มีความสําคัญน2าเชื่อถือ  ผูBนิเทศก�จําเปdนตBองเปdน
แบบอย2างท่ีดีท้ังบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม  จะช2วยใหBผูBรับการนิเทศเชื่อถือ
ศรัทธาต2อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามดBวยความพึงพอใจ 
    2.9 ร2วมพัฒนางานกับผูBอ่ืนอย2างสรBางสรรค� 
     ศึกษานิเทศก�มืออาชีพร2วมพัฒนางานกับผูBอ่ืนอย2างสรBางสรรค� เสนอแนวทาง
ปรับปรุงท่ีดีกว2าเดิม แนะนําการปฏิบัติท่ีเปdนผลดีกว2าเดิม ไม2หยุดอยู2เพียงการวิพากษ�วิจารณ�   
แต2จะชี้นําแนวทางการแกBปcญหา ท่ีนําไปสู2ผลดี เปdนผูBสามารถร2วมคิด ร2วมวางแผน และร2วม
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนางานขององค�กร เพ่ือนร2วมวิชาชีพและชุมชน  ดBวยความเต็มใจ เต็มความรูB
ความสามารถและคาดหวังผลท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเกิดข้ึน โดยตระหนักถึงความสําคัญ ยอมรับในความรูB
ความสามารถและรับฟcงความคิดเห็นของผูBอ่ืน รวมท้ังเป�ดโอกาสใหBผูBอ่ืนไดBใชBความสามารถของ
ตนอย2างเต็มศักยภาพ ท้ังนี้เพ่ือเสริมสรBางบรรยากาศประชาธิปไตยในการทํางาน  ท่ีจะนําไปสู2
ผลงานท่ีดีท่ีสุดอยู2เสมอ เปdนท่ียอมรับของผูBรับการนิเทศและผูBร2วมงาน จนผูBรับการนิเทศเกิด
ศรัทธาต2อการนิเทศ  การปรับปรุงงานและการร2วมงานกับผูBอ่ืน 
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    2.10 แสวงหาและใชBขBอมูลข2าวสารในการพัฒนา 
     ความประทับใจของผูBรับการนิเทศท่ีมีต2อผูBนิเทศอย2างหนึ่ง คือ ความเปdนผูB 
รอบรูB  ทันสมัย และทันโลก ศึกษานิเทศก�มืออาชีพตBองติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลก
ทุกดBานจนสามารถสนทนากับผูBอ่ืนดBวยขBอมูลข2าวสารท่ีทันสมัยและนําขBอมูลข2าวสารต2าง ๆ  
ไปใชBในการพัฒนางานและพัฒนาผูBรับการนิเทศ การต่ืนตัว การรับรูB และการมีขBอมูลสารสนเทศ
เหล2านี้ นอกจากเปdนประโยชน�ต2องานนิเทศแลBว ยังนํามาซ่ึงการยอมรับและความรูBสึกเชื่อถือ 
ของผูBรับการนิเทศ อันเปdนเง่ือนไขเบ้ืองตBนท่ีจะนําไปสู2การพัฒนาท่ีลึกซ้ึงต2อเนื่องต2อไป 
    2.12 เปdนผูBนําและสรBางผูBนําทางวิชาการ 
     ศึกษานิเทศก�มืออาชีพสรBางวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ ดBวยการพูดนํา 
ปฏิบัตินํา และจัดระบบงานใหBสอดคลBองกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการใหBรางวัล 
แก2ผูBรับการนิเทศท่ีปฏิบัติงานสําเร็จแลBว จนนําไปสู2การพัฒนาตนเอง คิดไดBเอง ตัดสินใจไดBเอง 
พัฒนางานไดBเองของผูBรับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก�จึงตBองแสดงออกอย2างชัดเจนและสมํ่าเสมอ
เก่ียวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการดBวยความกระตือรือรBน  เพียรพยายามท่ีจะบริการ
อย2างเต็มท่ี  ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพ่ือใหBผูBรับการนิเทศ เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติ 
สามารถเลือกการกระทําท่ีสอดคลBองกับวัฒนธรรม  แสดงออกและชื่นชมไดBดBวยตนเอง 
ศึกษานิเทศก�มืออาชีพจึงตBองสรBางศรัทธาความไวBวางใจและความรูBสึกประสบผลสําเร็จใหBแก2ผูBรับ
การนิเทศแต2ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเปdนผูBนําทางวิชาการ  นําไปสู2การเปdนบุคคลแห2ง
การเรียนรูBอย2างแทBจริง 
    2.13 สรBางโอกาสในการพัฒนางานไดBทุกสถานการณ� 
     การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาใหBพัฒนาอย2างยั่งยืน สอดคลBองกับ
ความกBาวหนBาของโลกอย2างไม2หยุดยั้ง ศึกษานิเทศก�จําเปdนตBองรูBเท2าทันการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถจัดการต2อการเปลี่ยนแปลงใหBสอดคลBองสมดุลและเสริมสรBางซ่ึงกันและกันศึกษานิเทศก�
มืออาชีพจึงตBองต่ืนตัวอยู2เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย2างรอบดBาน ท้ังในปcจจุบันและอนาคต 
กลBาท่ีจะตัดสินใจดําเนินการเพ่ือผลต2อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาในอนาคต อย2างไรก็ตาม 
การรูBเท2าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปdนการประกันไดBว2าการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษา 
จะปรับเปลี่ยนไดBทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู2เสมอ ส2งผลใหBวิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาไดB
อย2างยั่งยืนผันแปรตามความกBาวหนBาตลอดไป 
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   3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
    3.1 จรรยาบรรณต2อตนเอง 
     ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตBองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง 
ดBานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน� ใหBทันต2อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม  
และการเมืองอยู2เสมอ   

   3.2 จรรยาบรรณต2อวิชาชีพ 
    ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตBองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตย�สุจริต  รับผิดชอบ 

ต2อวิชาชีพ และเปdนสมาชิกท่ีดีขององค�กรวิชาชีพ 
    3.3 จรรยาบรรณต2อผูBรับบริการ 
     3.3.1 ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตBองรัก เมตตา เอาใจใส2 ช2วยเหลือ 
ส2งเสริม ใหBกําลังใจแก2ศิษย�และผูBรับบริการ ตามบทบาทหนBาท่ีโดยเสมอหนBา 
     3.3.2 ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตBองส2งเสริมใหBเกิดการเรียนรูB ทักษะ 
และนิสัยท่ีถูกตBองดีงามแก2ศิษย�และผูBรับบริการ  ตามบทบาทหนBาท่ีอย2างเต็มความสามารถดBวย
ความบริสุทธิ์ใจ 
     3.3.3 ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตBองประพฤติตนเปdนแบบอย2างท่ีดี  
ท้ังทางกาย  าจา และจิตใจ 
     3.3.4 ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตBองไม2กระทําตนเปdนปฏิปcกษ�ต2อ 
ความเจริญทางกาย  สติปcญญา จิตใจ อารมณ� และสังคมของศิษย�และผูBรับบริการ 
     3.3.5 ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตBองใหBบริการดBวยความจริงใจและ 
เสมอภาค  โดยไม2เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน�จากการใชBตําแหน2งหนBาท่ีโดยมิชอบ 
    3.4 จรรยาบรรณต2อผูBร2วมประกอบวิชาชีพ 
     3.4.1 ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช2วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
อย2างสรBางสรรค� โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม สรBางความสามัคคีในหมู2คณะ 
    3.5 จรรยาบรรณต2อสังคม 
     ผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปdนผูBนําในการอนุรักษ�
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปcญญา สิ่งแวดลBอม รักษาผลประโยชน�
ของส2วนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปdนประมุข 
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   4. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ “ศึกษานิเทศก�” 
    4.1 จรรยาบรรณต2อตนเอง 
     4.1.1 ศึกษานิเทศก� ตBองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดBานวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน� ใหBทันต2อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
อยู2เสมอ โดยตBองประพฤติและละเวBนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย2างต2อไปนี้ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค� พฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค� 
(๑)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและ

เปdนแบบอย2างท่ีดี 
(๒)  ปฏิบัติงานตามหนBาท่ีท่ีไดBรับมอบหมายใหB

สําเร็จอย2างมีคุณภาพตามเป�าหมายท่ี
กําหนด 

(๓)  ศึกษาหาความรูB วางแผนพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และสะสมผลงานอย2าง
สมํ่าเสมอ 

(๔)  สรBางผลงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเองดBาน
วิชาชีพ 

(๕)  คBนหาวิธีการทํางาน การพัฒนาวิชาชีพ
และสามารถนํามาประยุกต�ใหBเกิดผลต2อ
ผูBรับการนิเทศ 

(๖)  นิเทศโดยยึดผูBรับการนิเทศเปdนสําคัญดBวย
กระบวนการเรียนรูBร2วมกันอย2างสมํ่าเสมอ 

(๗)  พัฒนาวิสัยทัศน�โดยผสมผสาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพ่ือใชB
ในการพัฒนาวิชาชีพ 

(๑)  เก่ียวขBองกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติด 
จนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม2สุภาพเปdนท่ี
น2ารังเกียจในสังคม 

(๒)  ประพฤติผิดทางชูBสาวหรือมีพฤติกรรม 
ล2วงละเมิดทางเพศ 

(๓)  ปฏิบัติตนหรือปฏิบัติงานท่ีก2อใหBเกิด 
ความเสียหาย 

(๔)  ไม2รับรูB  ไม2แสวงหา
ความรูB  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและ
แนวคิดเพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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    4.2 จรรยาบรรณต2อวิชาชีพ 
     ศึกษานิเทศก� ตBองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย�สุจริต รับผิดชอบต2อวิชาชีพ และเปdน
สมาชิกท่ีดีขององค�กรวิชาชีพ โดยตBองประพฤติและละเวBนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม 
ดังตัวอย2างต2อไปนี้ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค� พฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค� 
(๑)  แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค2าของ

วิชาชีพ 
(๒)  รักษาชื่อเสียงและปกป�องศักด์ิศรีแห2ง

วิชาชีพ 
(๓)  ยกย2องและเชิดชูเกียรติผูBมีผลงานใน

วิชาชีพ ใหBสาธารณชนรับรูB 
(๔)  ปฏิบัติหนBาท่ีดBวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย�

สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของ
ทางราชการ 

(๕)  เลือกใชBหลักการ วิธีการท่ี
ถูกตBอง ไดBผลดี ทันสมัย และสอดรับกับ
ผูBรับการนิเทศ 

(๖)  อุทิศตนเพ่ือประโยชน�ของผูBรับการนิเทศ
และความกBาวหนBาของวิชาชีพ 

(๗)  สรBางสรรค�เทคนิค วิธีการใหม2 ๆ ทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ เปdนสมาชิก
ท่ีดีขององค�กรวิชาชีพ 

(๘)  แลกเปลี่ยนเรียนรูBกับสมาชิกในองค�การ
หรือวิชาชีพอย2างต2อเนื่อง ใชBศาสตร�องค�
ความรูBในการปฏิบัติงาน 

(๙)  เขBาร2วม ส2งเสริม และประชาสัมพันธ�
กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค�กรวิชาชีพ
อย2างสรBางสรรค� 

(๑)  วิพากษ�หรือวิจารณ�องค�การหรือวิชาชีพ
จนทําใหBเกิดความเสียหาย 

(๒)  ดูหม่ิน เหยียดหยาม ใหBรBายผูBร2วมประกอบ
วิชาชีพศาสตร�ในวิชาชีพหรือองค�กร
วิชาชีพ 

(๓)  ประกอบการงานอ่ืนท่ีไม2เหมาะสมกับ 
การเปdนผูBประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

(๔)  ไม2ซ่ือสัตย�สุจริต  ไม2รับผิดชอบหรือไม2
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ
ทางราชการ จนก2อนใหBเกิดความเสียหาย 

(๕)  คัดลอกหรือนําผลงานของผูBอ่ืนมาเปdน 
ของตน 

(๖)  ใชBความรูBทางวิชาการ วิขาชีพหรืออาศัย
องค�กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน�เพ่ือ
ตนเองหรือผูBอ่ืนโดยมิชอบ 
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    4.3 จรรยาบรรณต2อผูBรับบริการ 
     4.3.1 ศึกษานิเทศก�  ตBองรัก เมตตา เอาใจใส2 ช2วยเหลือ ส2งเสริม ใหBกําลังใจ 
แก2ศิษย�และผูBรับบริการตามบทบาทหนBาท่ีโดยเสมอหนBา 
     4.3.2 ศึกษานิเทศก�  ตBองส2งเสริมใหBเกิดการเรียนรูB ทักษะ และนิสัยท่ีถูกตBอง 
ดีงามแก2ศิษย�และผูBรับบริการตามบทบาทหนBาท่ีอย2างเต็มความสามารถดBวยความบริสุทธิ์ใจ 
     4.3.3 ศึกษานิเทศก�  ตBองประพฤติตนเปdนแบบอย2างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา  
และจิตใจ 
     4.3.4 ศึกษานิเทศก�  ตBองไม2กระทําตนเปdนปฏิปcกษ�ต2อความเจริญทางกาย 
สติปcญญา จิตใจ อารมณ� และสังคมของศิษย�และผูBรับบริการ 
     4.3.5 ศึกษานิเทศก�  ตBองใหBบริการดBวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม2 
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน�จากการใชBตําแหน2งหนBาท่ีโดยมิชอบโดยตBองประพฤติและละเวBน
การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย2างต2อไปนี้ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค� พฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค� 
(๑)  สนับสนุน ส2งเสริมผูBรับการนิเทศใหBประสบ

ความสําเร็จตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของแต2ละคน 

(๒)  ส2งเสริมใหBมีการดําเนินงานเพ่ือปกป�องสิทธิ
เด็ก เยาวชน และผูBดBอยโอกาส 

(๓)  มีขBอมูล แนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลาย 
ใหBผูBรับการนิเทศนําไปใชBเปdนตัวอย2าง 

(๔)  รับฟcงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของผูBรับ 
การนิเทศ 

(๕)  ปฏิบัติหนBาท่ีอย2างมุ2งม่ัน  ต้ังใจเพ่ือใหBผูBรับ
การนิเทศพัฒนาตนเองไดBเต็มตามศักยภาพ 

(๖)  ใหBผูBรับการนิเทศไดBร2วมวางแผนพัฒนาตนเอง
และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

(๗)  เสริมสรBางความภาคภูมิใจใหBผูBรับการนิเทศดBวย
การรับฟcงความคิดเห็น ยกย2อง ชมเชย และใหB
กําลังใจอย2างกัลยาณมิตร 

(๑)  ปฏิบัติงานมุ2งประโยชน�ส2วนตนหรือ 
พวกพBอง ไม2เปdนธรรม หรือมีลักษณะ
เลือกปฏิบัติ 

(๒)  เรียกรBองผลประโยชน�ตอบแทนจาก
ผูBรับบริการในงานตามบทบาทหนBาท่ี 
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    4.4 จรรยาบรรณต2อผูBร2วมประกอบวิชาชีพ 
     ศึกษานิเทศก� พึงช2วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย2างสรBางสรรค� โดยยึดม่ัน 
ในระบบคุณธรรม สรBางความสามัคคีในหมู2คณะ โดยพึงประพฤติและละเวBนการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย2างต2อไปนี้ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค� พฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค� 
(๑)  เสียสละ เอ้ืออาทร และใหBความช2วยเหลือ

ผูBร2วมประกอบวิชาชีพ 
(๒)  ส2งเสริมและพิทักษ�สิทธิของผูBร2วมประกอบ

วิชาชีพ 
(๓)  เปdนผูBนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
(๔)  ยอมรับฟcงความคิดเห็นและขBอเสนอแนะ

ของผูBร2วมประกอบวิชาชีพ 
(๕)  มีความรัก ความสามัคคี และร2วมใจกัน

ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
 

(๑)  นําเสนอแง2มุมทางลบต2อวิชาชีพ ขBอเสนอ
ไม2เปdนประโยชน�ต2อการพัฒนา 

(๒)  สรBางกลุ2มอิทธิพลภายในองค�การหรือกลั่น
แกลBง ผูBร2วมประกอบวิชาชีพใหBเกิดความ
เสียหาย 

(๓)  แนะนําในทางไม2ถูกตBองต2อผูBร2วมประกอบ
วิชาชีพจนทําใหBเกิดผลเสียต2อผูBร2วม
ประกอบวิชาชีพ 

(๔)  ป�ดบังขBอมูลข2าวสารในการปฏิบัติงาน  
จนทําใหBเกิดความเสียหายต2องานหรือผูBร2วม
ประกอบวิชาชีพ 

(๕)  ใชBอํานาจหนBาท่ีปกป�องพวกพBองของตนท่ี
กระทําผิดโดยไม2คํานึงถึงความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนกับ ผูBร2วมประกอบวิชาชีพหรือ
องค�การ 

(๖)  แอบอBางชื่อหรือผลงานของผูBร2วมประกอบ
วิชาชีพเพ่ือประโยชน�ของตน 

(๗)  วิพากษ� วิจารณ�ผูBร2วมประกอบวิชาชีพ 
ในเรื่องท่ีก2อใหBเกิดความเสียหาย หรือ 
แตกความสามัคคี 
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    4.5 จรรยาบรรณต2อสังคม 
     ศึกษานิเทศก� พึงประพฤติปฏิบัติตนเปdนผูBนําในการอนุรักษ�และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปcญญา สิ่งแวดลBอม รักษาผลประโยชน�ของส2วนรวมและยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปdนประมุข โดยพึงประพฤติ 
และละเวBนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย2างต2อไปนี้ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค� พฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค� 
(๑)  ยึดม่ัน สนับสนุน และส2งเสริม  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย� ทรงเปdนประมุข 

(๒)  ใหBความร2วมมือและช2วยเหลือในทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพแก2ชุมชน 

(๓) ส2งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหBศิษย�และผูBรับบริการเกิดการเรียนรูB
และสามารถดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๔)  เปdนผูBนําในการวางแผนและดําเนินการ 
เพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดลBอม พัฒนาเศรษฐกิจ 
ภูมิปcญญาทBองถ่ินและศิลปวัฒนธรรม 

(๑)  ไม2ใหBความร2วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนท่ีจัดเพ่ือประโยชน�ต2อการศึกษา
ท้ังทางตรงหรือทางอBอม 

(๒)  ไม2ใหBความร2วมมือในการอนุรักษ�หรือ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปcญญาหรือ
สิ่งแวดลBอม 

(๓)  ไม2ประพฤติตนเปdนแบบอย2างท่ีดี 
ในการอนุรักษ�หรือพัฒนาสิ่งแวดลBอม 

(๔) ปฏิบัติตนเปdนปฏิปcกษ�ต2อวัฒนธรรม 
อันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
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Flow Chart รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ-มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

 
 
 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฎ ี

สภาพป<จจุบันและความต0องการ 

สังเคราะห=และจัดลําดับความสําคัญ วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา “ยึดหลักการมีส-วนร-วมของผู0เก่ียวข0อง” 

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผน 
โดยใช0กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 4 ข้ัน (แบบขดลวด) 

ผลบรรลุ / ไม-บรรลุ ปรับปรุง / แก0ไข 

เสริมสร0าง ขวัญกําลังใจ / นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ครูผู0สอน และนักเรียน 

สรุป รายงานผล / เผยแพร- 

นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา / ประเมินผลการดําเนินการ 

วางแผนกําหนด
ประเด็น (plan) 

การปฏิบัติตามแผน
(Act) 

การสังเกตผล
(Observe) 

การสะท0อนผล
(Reflect) 
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วัตถุประสงค= 
 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู1การงานอาชีพและเทคโนโลยีสู�ครูมืออาชีพ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
เรียนรู0อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 กลุ�มสาระการเรียนรู1การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ�งพัฒนาผู1เรียนแบบองค�รวม เพ่ือให1มีความรู1
ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต�อได1อย�างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้   
 1. การดํารงชีวิตและครอบครัว   เป;นสาระเก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน  ช�วยเหลือตนเอง   
ครอบครัว   และสังคมได1ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม�ทําลายสิ่งแวดล1อม   เน1นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
ม่ันใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  เพ่ือให1ค1นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 2. การออกแบบและเทคโนโลยี   เป;นสาระการเรียนรู1ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย�
อย�างสร1างสรรค�   โดยนําความรู1มาใช1กับกระบวนการเทคโนโลยี    สร1างสิ่งของ  เครื่องใช1  วิธีการ  หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป;นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การติดต�อสื่อสาร  การค1นหาข1อมูล   การใช1ข1อมูลและสารสนเทศ    การแก1ป>ญหาหรือการสร1างงาน  คุณค�า
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. การอาชีพ    เป;นสาระท่ีเก่ียวข1องกับทักษะท่ีจําเป;นต�ออาชีพ   เห็นความสําคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต�ออาชีพ  ใช1เทคโนโลยีได1เหมาะสม   เห็นคุณค�าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง  วิธีการมาตรฐานตาม Flow Chart รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ�มสาระการเรียนรู1 



การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ข้ันตอน/กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฎี 
สภาพป>จจุบัน 
และความต1องการ 

1. ศึกษานิเทศก�ผู1รับผิดชอบศึกษาค1นคว1าหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. ศึกษาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปNก�อน 
3. ศึกษาผลการทดสอบระดับสถานศึกษา หรือ
สภาพป>ญหาและความต1องการจากรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR 
4. ศึกษาเอกสารผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลปNก�อน 
5. ศึกษากลยุทธ� จุดเน1น นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ กระทรวง สพฐ. และระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
6. ศึกษาเปUาหมายหลักสูตรแกนกลาง/สถานศึกษา 

1. ร1อยละ 100 ข1อมูลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล1องกับความต1องการ
จําเป;น 
2. ร1อยละ 100 นักเรียน
ได1รับการพัฒนาศักยภาพ
สอดคล1องกับความ 
3. ร1อยละ 100 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
เปUาหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีเป;น
ระบบส�งผลต�อคุณภาพ
ผู1เรียน  

สังเคราะห= และ
จัดลําดับความสําคัญ 
วางแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา “ยึด
หลักการมีส-วนร-วมของ

ผู0เก่ียวข0อง” 
 

1. นําข1อมูลจากข้ันตอนท่ีมาสังเคราะห� จัดกลุ�ม และ
จัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. กําหนดเปUาหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู โดยใช1กระบวนการวิจัยใน 
ชั้นเรียน 4 ข้ัน (แบบขดลวด)หรือ วงจร PAOR 
3. กําหนดการนิเทศ ติดตาม และให1ความช�วยเหลือ
โรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียน 
4. จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เปUาหมาย และจัดทําปฏิทินการดําเนินการ 
5. จัดทีมงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. ร1อยละ 100 ครูมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล1องกับ
ศักยภาพของนักเรียน 
2. ร1อยละ 100 นักเรียนท่ีมี
ป>ญหาได1รับการแก1ไข 

ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ตามแผนโดยใช0
กระบวนการวิจัย 
ในช้ันเรียน 4 ข้ัน  
(แบบขดลวด) 

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติคณะทีมงานเพ่ือสร1างความรู1 
ความเข1าใจในการดําเนินการตามแผน 
2. แจ1งโรงเรียนเพ่ือสร1างความเข1าใจในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนา
ท่ีกําหนด 
3. ครูผู1สอนนําแผนการพัฒนาสู�การปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.1 ครูวิเคราะห�ผู1เรียนเป;นรายบุคคล นําสู�การ
วางแผนหลังจากท่ีวิเคราะห�และกําหนดประเด็น
ป>ญหาท่ีต1องการการแก1ไข 

1. ร1อยละ 95 ครู
ผู1ดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ร1อยละ 90 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
3. ร1อยละ 80 นักเรียนท่ีมี
ป>ญหาได1รับการแก1ไขด1วยวิธี
ท่ีหลากหลาย 



 3.2 ครูปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด  
 3.3 ครูสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานใน
ห1องเรียน 
 3.4  ครูสะท1อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให1ผู1ท่ีมี
ส�วนร�วมได1วิพากษ�วิจารณ� ซ่ึงนําไปสู�การปรับปรุง
แก1ไขการปฏิบัติงานต�อไป 

นิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา / ประเมินผล
การดําเนินการ 

1. จัดทําแผนการนิเทศติดตาม และให1ความ
ช�วยเหลือ และจัดทําแผนการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดโดยจัดระบบการนิเทศ
ติดตาม และให1ความช�วยเหลือ เป;น 3 ลักษณะ คือ 
 1.1  การนิเทศชั้นเรียน 
 1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู1ระดับกลุ�มสาระการ
เรียนรู1 
 1.3 การนิเทศผ�านเครือข�ายทีมงาน 

ร1อยละ 100 โรงเรียนได1รับ
การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย�างเป;น
ระบบ   

ผลบรรลุ / ไม-บรรลุ กรณี ผลการดําเนินการไม�เป;นไปตามเปUาหมายท่ี
กําหนด ต1องกับไปดําเนินการใหม�ตามข้ันท่ีกําหนด 

 

เสริมสร0าง ขวัญ
กําลังใจ / นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

ครูผู0สอน และนักเรียน 

1. จัดประกวดนวัตกรรมระดับสถานศึกษา และ
ครูผู1สอน เป;น 3 ด1าน คือ 
 1.1 ด1านวิชาการ 
 1.2. ด1านการบริหารชั้นเรียน 
 1.3 ด1านนวัตกรรมเทคโนโลยี 
2. จัดประกวดแข�งขันนักเรียน 
3. จัดประชุมเสวนา สําหรับโรงเรียนท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีเป;นเลิศ ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเป;นแบบอย�าง หรือ มีเทคนิคการสอนท่ีเป;น
แบบอย�างได1 

ร1อยละ 80 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

สรุป รายงานผล / 
เผยแพร- 

1. สรุปรายงานผลการดําเนินการ 
2. เผยแพร� 

ร1อยละ 100 ผู1รับบริหารมี
ความพึงพอใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
     



ช่ืองาน   รายงานการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต�ใช1 ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู1ในศตวรรษท่ี 21  
             ด1วยระบบพ่ีเลี้ยง  
 

ผู0รับผิดชอบ  ดร.ฐิตารีย� วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
วัตถุประสงค= 
 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู1การงานอาชีพและเทคโนโลยีสู�ครูมืออาชีพ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
เรียนรู0อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 กลุ�มสาระการเรียนรู1การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ�งพัฒนาผู1เรียนแบบองค�รวม  เพ่ือให1มีความรู1
ความสามารถ  มีทักษะในการทํางาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต�อได1อย�างมี
ประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้   
 1. การดํารงชีวิตและครอบครัว   เป;นสาระเก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน  ช�วยเหลือตนเอง   
ครอบครัว   และสังคมได1ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม�ทําลายสิ่งแวดล1อม   เน1นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
ม่ันใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  เพ่ือให1ค1นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 2. การออกแบบและเทคโนโลยี   เป;นสาระการเรียนรู1ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย�
อย�างสร1างสรรค�   โดยนําความรู1มาใช1กับกระบวนการเทคโนโลยี    สร1างสิ่งของ  เครื่องใช1  วิธีการ  หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป;นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การติดต�อสื่อสาร  การค1นหาข1อมูล   การใช1ข1อมูลและสารสนเทศ    การแก1ป>ญหาหรือการสร1างงาน  คุณค�า
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. การอาชีพ    เป;นสาระท่ีเก่ียวข1องกับทักษะท่ีจําเป;นต�ออาชีพ   เห็นความสําคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต�ออาชีพ  ใช1เทคโนโลยีได1เหมาะสม   เห็นคุณค�าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง  วิธีการมาตรฐานตาม Flow Chart รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ�มสาระการเรียนรู1 



การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ข้ันตอน/กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน เป�าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฎี 
สภาพป>จจุบัน 
และความต1องการ 

1. ศึกษานิเทศก�ผู1รับผิดชอบศึกษาค1นคว1าหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. ศึกษาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปNก�อน 
3. ศึกษาผลการทดสอบระดับสถานศึกษา หรือ
สภาพป>ญหาและความต1องการจากรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR 
4. ศึกษาเอกสารผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลปNก�อน 
5. ศึกษากลยุทธ� จุดเน1น นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ กระทรวง สพฐ. และระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
6. ศึกษาเปUาหมายหลักสูตรแกนกลาง/สถานศึกษา 

1. ร1อยละ 100 ข1อมูลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล1องกับความต1องการ
จําเป;น 
2. ร1อยละ 100 นักเรียน
ได1รับการพัฒนาศักยภาพ
สอดคล1องกับความ 
3. ร1อยละ 100 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
เปUาหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีเป;น
ระบบส�งผลต�อคุณภาพ
ผู1เรียน  

สังเคราะห= และ
จัดลําดับความสําคัญ 
วางแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา “ยึด
หลักการมีส-วนร-วมของ

ผู0เก่ียวข0อง” 
 

1. นําข1อมูลจากข้ันตอนท่ีมาสังเคราะห� จัดกลุ�ม และ
จัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. กําหนดเปUาหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู โดยใช1กระบวนการวิจัยใน 
ชั้นเรียน 4 ข้ัน (แบบขดลวด)หรือ วงจร PAOR 
3. กําหนดการนิเทศ ติดตาม และให1ความช�วยเหลือ
โรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียน 
4. จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เปUาหมาย และจัดทําปฏิทินการดําเนินการ 
5. จัดทีมงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. ร1อยละ 100 ครูมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล1องกับ
ศักยภาพของนักเรียน 
2. ร1อยละ 100 นักเรียนท่ีมี
ป>ญหาได1รับการแก1ไข 

ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ตามแผนโดยใช0
กระบวนการวิจัย 
ในช้ันเรียน 4 ข้ัน  
(แบบขดลวด) 

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติคณะทีมงานเพ่ือสร1างความรู1 
ความเข1าใจในการดําเนินการตามแผน 
2. แจ1งโรงเรียนเพ่ือสร1างความเข1าใจในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนา
ท่ีกําหนด 
3. ครูผู1สอนนําแผนการพัฒนาสู�การปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.1 ครูวิเคราะห�ผู1เรียนเป;นรายบุคคล นําสู�การ
วางแผนหลังจากท่ีวิเคราะห�และกําหนดประเด็น
ป>ญหาท่ีต1องการการแก1ไข 

1. ร1อยละ 95 ครู
ผู1ดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ร1อยละ 90 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
3. ร1อยละ 80 นักเรียนท่ีมี
ป>ญหาได1รับการแก1ไขด1วยวิธี
ท่ีหลากหลาย 



 3.2 ครูปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด  
 3.3 ครูสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานใน
ห1องเรียน 
 3.4  ครูสะท1อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให1ผู1ท่ีมี
ส�วนร�วมได1วิพากษ�วิจารณ� ซ่ึงนําไปสู�การปรับปรุง
แก1ไขการปฏิบัติงานต�อไป 

นิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา / ประเมินผล
การดําเนินการ 

1. จัดทําแผนการนิเทศติดตาม และให1ความ
ช�วยเหลือ และจัดทําแผนการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดโดยจัดระบบการนิเทศ
ติดตาม และให1ความช�วยเหลือ เป;น 3 ลักษณะ คือ 
 1.1  การนิเทศชั้นเรียน 
 1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู1ระดับกลุ�มสาระการ
เรียนรู1 
 1.3 การนิเทศผ�านเครือข�ายทีมงาน 

ร1อยละ 100 โรงเรียนได1รับ
การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย�างเป;น
ระบบ   

ผลบรรลุ / ไม-บรรลุ กรณี ผลการดําเนินการไม�เป;นไปตามเปUาหมายท่ี
กําหนด ต1องกับไปดําเนินการใหม�ตามข้ันท่ีกําหนด 

 

เสริมสร0าง ขวัญ
กําลังใจ / นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

ครูผู0สอน และนักเรียน 

1. จัดประกวดนวัตกรรมระดับสถานศึกษา และ
ครูผู1สอน เป;น 3 ด1าน คือ 
 1.1 ด1านวิชาการ 
 1.2. ด1านการบริหารชั้นเรียน 
 1.3 ด1านนวัตกรรมเทคโนโลยี 
2. จัดประกวดแข�งขันนักเรียน 
3. จัดประชุมเสวนา สําหรับโรงเรียนท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีเป;นเลิศ ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเป;นแบบอย�าง หรือ มีเทคนิคการสอนท่ีเป;น
แบบอย�างได1 

ร1อยละ 80 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

สรุป รายงานผล / 
เผยแพร- 

1. สรุปรายงานผลการดําเนินการ 
2. เผยแพร� 

ร1อยละ 100 ผู1รับบริหารมี
ความพึงพอใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 


