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นายอภิชาต  เข็มพิลา 
ต าแหน่งศึกษานเิทศก์ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามผล และประเมินการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 



 ก 
 

ค าน า 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเป้าหมายการท างาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
และเป็นแนวทางการประเมินตนเอง  แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนองและแนวทางการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 
 รายละเอียดที่น าเสนอในเอกสารฉบับนี้  ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  การวิเคราะห์งานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งได้น าเสนอไว้โดยละเอียดเพ่ือ
สะดวกต่อการประเมินและรายงานตนเอง 
 ขอขอบพระคุณ  นายอดุลศักดิ์  บุญเอนก ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ทีใ่ห้ค าปรึกษา บังคับบัญชากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานและกรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจใฝ่รู้
ในอันที่จะปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

                            มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ก 
 

ค าขี้แจง 
 
 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน”เป็น ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม  เพ่ือให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความ
ช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
           ทั้งนี้ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ .ศ.๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน๑๒ ข้อ ได้แก่ ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ๒) ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการ
นิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพ๔) พัฒนาแผนการ
นิเทศให้มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจน
เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับ
การนิเทศ๗) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ๘) ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน
การพัฒนา๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 ดังนั้น  “มาตรฐานการปฎิบัติงาน” ฉบับนี้  จึงเป็นคู่มือรายละเอียดที่จะอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถติดตาม  ประเมินและรายงาน
ตนเองได้อย่างเป็นระบบ 
 ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ทีใ่ห้ค าปรึกษาแนะน า บังคับบัญชากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็น
ก าลังใจในการปฏิบัติงานกรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้  จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ น าความ 
ก้าวหน้าสู่องค์กรต่อไป 

 
อภิชาต  เข็มพิลา 
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วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน 
นายอภิชาต  เข็มพิลา 

ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 “ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อได้รับการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความสามารถพ้ืนฐานเพียงพอ  และมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาหลักสูตร ตามกลุ่มสาระและมาตรฐาน ทั้งระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น
เรียน  สามารถบริหารจัดการหลักสูตรจัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยเน้นคุณภาพผู้เรียน
เป็นส าคัญภายใต้บริบทของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพของศึกษานิเทศก์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัตติน 
 

 “ในฐานะศึกษานิเทศก์  เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านความรู้  ทักษะการนิเทศ
และการท างานเป็นหมู่คณะ  ปฏิบัติงานโดยค านึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู  มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์  เป็นแบบอย่างท่ีดี  
เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนและชุมชน” 
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รายละเอียดทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชาต  เข็มพิลา 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)  เมื่อ ปี พ.ศ. 2544 
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1. รายละเอียดท่ัวไป 
 ชื่อนายอภิชาต  เข็มพิลา อายุ 58  ปี  ต าแหน่งต าแหน่งครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
ช่วยราชการ สพม.เขต 26  ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามผล และประเมินการจัด
การศึกษา  ต าแหน่งเลขท่ี 62269  รับเงินเดือนระดับ คศ.4(3)  ขั้น  65,080  บาท  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดลงมาตามล าดับ) 
 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 
วุฒิทาง 

การศึกษา 
วิชาเอก 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2539 การศึกษา
มหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

การบริหาร 
การศึกษา 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2525 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

เคมี 

มัธยมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2521 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มศ.5) 

- 

ประถมศึกษา โรงเรียนบรบือ 2515 ประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.7) 

- 

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบรบือ 
(บรบือราษฎร์ผดุง) 

2512 ประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.4) 

- 

       
การศึกษาอบรมเพิ่มเติมระหว่างการปฏิบัติงาน 
 
 นายอภิชาต  เข็มพิลา  ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม 
ในหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง  พัฒนาเพ่ือนร่วมงาน  และเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยได้เข้ารับการศึกษาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ส าคัญ  
ดังนี้ 
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วันเดือนปี 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
รายการปฏิบัติหน้าที่ สถานที่/หน่วยงาน 

3-4  มีนาคม  
2553 
 

12 วิทยากรโครงการพัฒนาหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551  

ศูนย์บรบือ 
โรงเรียนบรบือ  
สพท.มค. เขต 1  

8-9 พฤษภาคม 
2553 
 

12 เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
CAPTIVAT 

MK PARK 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โรงแรมตักสิลา 

9-11 สิงหาคม 
2553 
 

18 เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

9 ตุลาคม 
2553 

 

6 น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวันเทคโนโลยี มรม. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

11 พฤศจิกายน
2554 

 

6 น าเสนอผลงาน TWCE AWARDS 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

โรงเรียนนารีนุกูล 
จังหวัดอุบลราชธานี 
จัดโดย สพฐ. 

24-25 ธันวาคม 
2554 

12 น าเสนอผลงาน TWCE AWARDS 
ระดับชาติ 

ศูนย์ราชการ กทม. 
จัดโดย สพฐ. 

25-29 มีนาคม 
2554 

24 
 
 

เข้ารับการอบรมการน าจุดเน้นปฏิรูป
การศึกษาตาม Roadmap สู่โรงเรียน 

โรงแรมเซนธารา 
จังหวัดอุดรธานี 
จัดโดย สพฐ. 
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ประวัติการรับราชการ 
 

ว.ด.ป. ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขท่ี เงินเดือน 
1  กรกฎาคม 2526 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวาปีปทุม 3 69962 2,765 
1  ตุลาคม 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนวาปีปทุม 4 69962 3,745 
1  ตุลาคม 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวาปีปทุม 

ช่วยราชการ สศจ.มหาสารคาม 
5 69962 6,230 

1  พฤษภาคม 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนผดุงนารี 5 69182 11,650 
1  ตุลาคม 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนผดุงนารี 6 69182 13,040 
1  ตุลาคม 2540 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนผดุงนารี 7 69182 14,460 
1  เมษายน 2546 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนผดุงนารี 7 69182 19,920 
1  ตุลาคม 2548 ครู  อันดับ  คศ.2  โรงเรียนผดุงนาร ี คศ.2 69182 27,030 
1  ตุลาคม 2549 ครู  อันดับ  คศ.2  โรงเรียนผดุงนารี คศ.2 69182 27,430 
1  ตุลาคม 2550 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี คศ.3 69182 34,050 
1  ตุลาคม 2553 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี คศ.3 69182 39,540 
1 เมษายน 2554 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี คศ.3 69182 44,530 
1 เมษายน 2554 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี คศ.3 69182 46,740 
1  ตุลาคม 2554 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี คศ.3 69182 48,540 
1 เมษายน 2555 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี คศ.3 69182 49,420 
1 ตุลาคม  2555 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี คศ.3 69182 51,170 
1 เมษายน 2556 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี 

ช่วยราชการ สพม.เขต26 มหาสารคาม 
คศ.3 69182 52,060 

1 ตุลาคม 2556 ครู  อันดับ คศ.3  โรงเรียนผดุงนารี 
ช่วยราชการ สพม.เขต26 มหาสารคาม 

คศ.3 69182 53,080 

1 ตุลาคม 2558 ศึกษานิเทศก์ ข านาญการพิเศษ  
สพม.เขต26 มหาสารคาม 

คศ.3 8 61,150 
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง/หน้าที่ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วงปฏิบัติงาน 
1 อาจารย์ 1 โรงเรียนวาปีปทุม ปฏิบัติการสอน/ครูที่ปรึกษา 

หัวหน้างานแผนงาน 
2526-2533 

2 อาจารย์ 1 
ปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้างานวิชาการ 

ส านักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม 

ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา 2533-2538 

3 อาจารย์ 2 โรงเรียนผดุงนารี ปฏิบัติการสอน/ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้างานแผนงาน 
กรรมการบริหาร 

2538-2546   

4 ครูช านาญการ โรงเรียนผดุงนารี 
 

ปฏิบัติการสอน/ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าประกันคุณภาพ กศ. 
หัวหน้างานแผนงาน 
กรรมการบริหาร 

2546-2550  

5 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนผดุงนารี 
 

ปฏิบัติการสอน/ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าประกันคุณภาพ กศ. 
ผู้ประสานงานศูนย์ทางไกล 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการบริหาร 

2550-2552 

6 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนผดุงนารี 
 

ปฏิบัติการสอน/ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าประกันคุณภาพ กศ. 
หัวหน้างานศูนย์วิชาการ
หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
กรรมการสถานศึกษา 

2553-2555 

7 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนผดุงนารี 
 

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
งานหลักสูตรฯ 

2556-ปัจจุบัน 

   ศึกษานิเทศก์ 
งานหลักสูตรฯ 
งานการจัดการเรียนรู้ 
งานสื่อและนวัตกรรม 

2558 



 7 

 

ค าชี้แจงประกอบประวัติการรับราชการ 
 

 นายอภิชาต  เข็มพิลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่  1กรกฎาคม พ.ศ. 2526  ที่โรงเรียน 
วาปีปทุม ต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ด้วยวุฒิ วท.บ. (เคมี) ในต าแหน่ง
อาจารย์ 1 ระดับ  3  ได้ตั้งใจปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานวิชาการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง  เอาใจใส่และมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนสม่ าเสมอ  จนเป็นที่ยอมรับนับถือและ
ได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานทุกคน ท าให้ชีวิตราชการเจริญก้าวหน้ามาโดย
ล าดับโดยต าแหน่งหน้าที่การงานและการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงานทั้งในหน่วยงาน
เดียวกันและหน่วยงานอ่ืน เกิดจากการครองตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดี และ 
การปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง เสียสละ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม  มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ประสานการ
พัฒนาคนและปรับปรุงพัฒนางานและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากร  
คณะท างานทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดระดับอ าเภอและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานบุคลากร
ที่เก่ียวข้องอย่างมากมายโดยได้น าความรู้จากการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดีจากประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานดังกล่าวส่งผลให้ได้รับการประเมินและ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น  รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ มาโดยต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 พ.ศ. 2554  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา 

พ.ศ. 2554  รางวัลครูสอนดี ของ สสค. 
 พ.ศ. 2553  รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ งาน TWCE AWARDS ระดบัชาติ 
จาก สพฐ. 

พ.ศ. 2553  รางวัลครูต้นแบบการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาสารคาม 

พ.ศ. 2553  รางวัลครูผู้ประสานงานดีเด่นในโครงการศูนย์ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ   
พ.ศ. 2552  รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาสพท.มค.เขต 1 

 พ.ศ. 2550  รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ (Teacher Award) จาก สพท.มค. เขต 1 
พ.ศ. 2538  รางวัลครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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การวิเคราะห์งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
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2. การวิเคราะห์งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
    (ภาระงานของศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานต าแหน่ง) 
 

  2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หมายเหตุ 
2.1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
       จัดกระบวนการเรียนรู้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน    
       การศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม 
       และเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
2.1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการ 
        ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
2.1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ  
        นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  
        พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และ 
        เผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
2.1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ 
       วางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ 
2.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 
2.2 หน้าทีค่วามรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด 
การศึกษา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
2.2.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
1) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตร 
4) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส  
    การจัดการเรียนร่วม ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
    ระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
6)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา     
    ปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ 
7)  ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ ก.ต.ป.น. และ  อ.ก.ต.ป.น.   
8) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและ 
    กระบวนการเรียนรู้ 
10) ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.2.2 งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
1) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและประเมินผล 
    การศึกษา 
3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) 
4) งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
5) งานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.2.3งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
    การศึกษา 
3)  งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี 
    ทางการศึกษา 
4) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
    งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
5)  งานจัดท าปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด     
     การศึกษา 
 6) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้อง 
     กับความต้องการของสถานศึกษา 
7) ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 



 11 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
8) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ วัตกรรม   
    และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์วิจัย และ 
    เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
9) งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน 
11) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
12) งานศนูย์สื่อ และคลังนวัตกรรม 
13) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล) 
14) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.2.4งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
1) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน 
3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
4) งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา        
    สถานศึกษา  หน่วยงาน  องค์กรและชุมชน 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.2.5 งานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1) งานการประเมินมาตรฐานผู้เรียน 
2) งานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
3) งานการประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    (สมศ.) 
4) งานการนิเทศ  ติดตาม ก ากับสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก 
5) งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6) งานการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7) งานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) งานการจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9) งานการนิเทศ ติดตาม ก ากับให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
10) งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
11) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12) งานการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
13) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 
     สถานศึกษา 
14) งานการจัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
15) งานการนิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษา 
16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.2.6 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
1) งานพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 
    และการเรียนรู้งานวิจัยสถาบัน การให้ค าปรึกษาการวิจัยสถาบัน 
3) งานส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยและฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 
    และการเรียนรู้ 
5) งานประสานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
6) งานการวิจัยในชั้นเรียน 
7) งานเผยแพร่ผลงานเอกสารการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
8) งานการประชุมอบรมที่เกี่ยวกับการวิจัย 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2.2.7 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
1) ควบคุม ก ากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
    ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
2) รวบรวม ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
    บริหารและการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
    นิเทศการศึกษา 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
3) ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอ่ืน ๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
    ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
5) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
6) งานประสานการประชุม ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดท าบันทึก/ 
    รายงานการประชุม  
7) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานและ 
    ผู้เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
    ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
8) งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

  2.2.8 งานธุรการ 
1) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ  
    ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 
    ราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป 
    ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงานหน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ 
    เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

จัดท าชุดอบรมหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล/คัดเลือก BP 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



 16 

 

วิธีการด าเนินการตามFlow Chart งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

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

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

มีระบบสารสนเทศท่ี
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

2. การจัดท าหลักสูตร 
เผยแพร่ และพัฒนากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น
ท้องถิ่น 
 

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

มีกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น 

3. การส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาให้สถานศึกษา
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

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

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

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

มีความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา
ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5. การนิเทศก ากับติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือแนะน า
สถานศึกษาในการใช้
หลักสูตร 
 

5. นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

มีแผนการนิเทศด้าน 
การพัฒนาและการใช้
หลักสูตรที่สามารถน าไป
ปฏิบัติการนิเทศได้จริง 

6. การตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

6. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 

-มีกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
-สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

7. การสรุปรายงาน และ
เผยแพร่ 

7. สรุปรายงาน และเผยแพร่ มีรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
ที่มีคุณภาพ 
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 3.2 ชื่อกระบวนงานงานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
       ของผู้เรียน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 

ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง 
แนวปฏิบัติ นโยบายในการพัฒนาหลักสูตร การสอน 

และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการวิจัยพัฒนา 

การพัฒนาหลักสูตร การสอนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
คัด BP และเผยแพร่ ปชส. 

เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน 

วิจัยและพัฒนา (R&D) ประเมินคุณภาพหลักสูตร/
การสอนและกระบวนเรยีนรู้

ของผู้เรียน 

นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
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วิธีการด าเนินการตามFlow Chart งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

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

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

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

2. การส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูในการวิจัยพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

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

-มีงานวิจัยเพือ่พัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา 
มีงานวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร 

3. การนิเทศก ากับติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือแนะน า
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คร ู

3. นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อให้เกิดการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

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

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

-มีรายงานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาและ
ติดตามผลการใช้
หลักสูตรที่มี
คุณภาพ 

5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การ
และกระบวนเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

-มีเอกสารเผยแพร่ 
และเวทีเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6. การสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน คัด BP 
และเผยแพร่ ปชส. 
 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

-มีรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
ที่มีคุณภาพ 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการตามFlow Chart งานการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขา

เคมีเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ONET เป็นฐาน 
 

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

 

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

-มีหลักสูตรแกนกลาง 
-มีหลักสูตรสถานศึกษา 
-มีคลังข้อสอบ ONET 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

จัดท าเครื่องมือการพัฒนาครูเชิงบูรณาการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ONET เป็นฐาน 

ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนเน้นการคิดโดยใช้ ONET เป็นฐาน 

 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล/คัดเลือก BP 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์คะแนน ONET 
แนวคิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
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ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
2.การจัดท าเครื่องมือการ
พัฒนาครูเชิงบูรณาการ
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้ ONET เป็น
ฐาน 

2.1 ออกแบบกิจกรรม/แผนงงาน/โครงการ 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีหลักสูตรการพัฒนา 
-มีสื่อการอบรม 

3.การส่งเสริม และพัฒนา
ให้ครูพัฒนาการเรียนการ
สอนเน้นการคิดโดยใช้ 
ONET เป็นฐาน 

3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิด 
3.2 ส่งเสริมการจัดท าคลังข้อมูลเพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางดารเรียน 

-มีสื่อการนิเทศ 
-มีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การนิเทศก ากับ
ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน า
สถานศึกษาในการใช้
หลักสูตร 

4.1ติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
4.2ตรวจสอบผลการพัฒนา  
4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 

-มีปฏิทินการนิเทศ 
-มีแบบประเมิน 
-มีแบบนิเทศติดตาม 

5. การสรุปรายงานผล/
คัดเลือก BP  และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

5.1 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.2 จัดท าสรุปรายงาน 
5.3 จัดกิจกรรมคัดเลือก BP  
5.4 เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
-มีรายงาน BP 
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 4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา STEM/MCMK/KKU SLA 
 มาตรฐานคุณภาพ 
 นักเรียนค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ACTIVE Learning ตามวิธีและเกณฑ์ที่ก าหนด 

สร้างทีมวิทยากร  หลักสูตร สื่อ  ปฏิทินงาน  และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

ด าเนินกิจกรรมพัฒนาครูและน าเสนอผลงาน 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
ของการจัดท าค่าย 
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วิธีการด าเนินการตามFlow Chart โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

1.การศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียด เงื่อนไขของ
การจัดท าค่าย 

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

-มีคู่มือการจัดค่าย 
 

2.การคัดเลือกนักเรียน
ตามวิธี/เกณฑ์ที่ก าหนด 

2.1 วิเคราะห์/จัดระบบการอบรม 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

3.การสร้างทีมวิทยากร  
หลักสูตร สื่อ ปฏิทินงาน  
และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

3.1ประชุมวิทยากรเตรียมประอบรม 
3.2 จัดกิจกรรมค่ายตามแผน 
 

-มีหลักสูตรอบรม 
-มีสื่อการพัฒนา 
-มีปฏิทินค่าย 

4.การด าเนินกิจกรรมค่าย 
และน าเสนอผลงาน 

4.1 จัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการ 
4.2 จัดการน าเสนอ 

-มีโครงงานนักเรียน 
-มีสื่อการน าเสนอ 

5. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

5.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานนักเรียนและการน าเสนอ 
-สะท้อนผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

6.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

6.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
6.2 จดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
6.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 
 4.3 ประสานงาน นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมการวิจัย 

มาตรฐานคุณภาพ 
 โรงเรียนในโครงการวัฒนธรรมการวิจัยจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวน 
การวิจัย  
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                              Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการตามFlow Chart ประสานงาน นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนวัฒนธรรมการวิจัย 

 
ขั้นตอน  วิธีการด าเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

1.การศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียด เงื่อนไขของ
โครงการวัฒนธรรมวิจัย 

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

-มีคู่มือการจัดค่าย 
 

2.การคัดเลือกโรงเรียน
ตามวิธีและเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2.1 วิเคราะห์/จัดระบบค่าย 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

คัดเลือกโรงเรียนตามวิธีและเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

ประสานการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนเพื่อด าเนินกิจกรรมและน าเสนอผลงาน 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

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

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 จัดการน าเสนอผลงานนักเรียน 

-มีโครงงานนักเรียน 
-มีสื่อการน าเสนอ 

4. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

4.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานและการน าเสนอของนักเรียน 
-สะท้อนผลความพึงพอใจของโครงการ 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัมนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 
5. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษอื่นในกิจกรรมของชุมชน 
 5.1 การนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน/หน่วยงาน(วิทยากร) 

มาตรฐานคุณภาพ 
 กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอต่อการพัฒนางานที่เก่ียวข้อง  
มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนางานและการนิเทศตามความต้องการ 
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                              Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการตาม Flow Chart การนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน/หน่วยงาน(วิทยากร) 
 

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

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

-มีคู่มือการจัดอบรม/
ประชุม/พัฒนาทักษะ 
 

2.การจัดเตรียมกรอบ
แนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  
และประสานการขอ
อนุญาตไปราชการ 

2.1 วิเคราะห์เนื้อหา/เป้าหมาย 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีเอกสาร/สื่อ 
-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

จัดเตรียมกรอบแนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  และประสานการขออนุญาตไปราชการ 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

ด าเนินการตามบทบาทวิทยากรที่ได้รับมอบหมาย 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
เนื้อหา เป้าหมายของโครงการ

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

3.1ให้ความรู้ตามบทบาท 
3.2 จัดกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-มีหลักสูตรการอบรม 
-มีสื่อการพัฒนา 
-มีภาพกิจกรรมการพัฒนา 

4. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

4.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานครูและการน าเสนอ 
-สะท้อนผลความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

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

                              Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

สร้างบรรยากาศความไว้วางใจ 

ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

ให้ค าปรึกษา  สร้างทางเลือก ตัวอย่าง  แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ขอ
ค าปรึกษา 
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วิธีการด าเนินการตาม Flow Chart การให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิชาการ 
 

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

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

-มีแบบขอค าปรึกษา 
 

2.การสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจ 

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

-มีแบบบันทึก 
-มีสื่อ/เครือข่าย 

3.การให้ค าปรึกษา  สร้าง
ทางเลือก ตัวอย่าง  
แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

3.1ให้ค าปรึกษา 
3.2 ติดตามพัฒนาการ 

-มีหลักสูตรค่าย 
-มีสื่อการพัฒนา 
-ปฏิทินค่าย 

4. การประเมินผลการ
ด าเนินการ 
 

4.1 การติดตาม ประเมินผล  
   -ผลงานคร ู
-สะท้อนผลความพึงพอใจวค่าย 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
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ปฏิทินปฏบิัติงาน 
 
วัน เดือน ปี ภาระงาน / กิจกรรมหลัก ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 
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ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

............................................................... 
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 

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

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

พ.ศ.2554 
(3) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ 

วิชาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(4) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ 

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

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน 

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนและการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ 
  “สถาบัน” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยคณะหรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
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“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า  ครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 

“ครู” หมายความว่า  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ 
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และ 
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือ
ความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม
อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
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ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

หมวด1 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อ 6  ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

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

ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดดังต่อไปนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ข้อ 7  ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการ 

บริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

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

 2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด 
หรือหัวหน้าสายหรือหัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหารอ่ืนๆในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ข้อ 8  ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร 
การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

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

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

ไม่น้อยกว่าสามปีหรือ 
 4) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การบริหาร 
ไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 

5) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่ารวมกันมาแล้วไม่
น้อยกว่าแปดปี 
 

        ข้อ 9  ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือ
เทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

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

 4) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 5) การวิจัยทางการศึกษา 

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

ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารกการศึกษา
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

2) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ 10  สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
หมวด2 

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

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

การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 



 36 

 

1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 

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

การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 

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

หมวด3 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

ข้อ14ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ15  ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพพ.ศ.2548 

ข้อ16  ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ยังคงใช้หลักสูตรตาม 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพ.ศ. 2548ไปพลางก่อน 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ17  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 2548ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต 
ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ 
คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.
2548สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศณวันที่     กันยายน  พ.ศ. 2556 
                                                       (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์   สินลารัตน์) 
                                                             ประธานกรรมการคุรุสภา 


