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คํานํา 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนเปาหมายการทํางาน เปนแนวทางการปฏิบัติงานและเปนแนว

ทางการประเมินตนเอง แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนองและแนวทางการจัดทําขอมูลสารสนเทศตามบทบาท

หนาท่ีของศึกษานิเทศกในกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 

 รายละเอียดท่ีนําเสนอในเอกสารฉบับน้ี ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป การวิเคราะหงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ข้ันตอนการดําเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งไดนําเสนอไวโดยละเอียดเพ่ือสะดวกตอการประเมินและรายงานตนเอง 

 ขอขอบพระคุณ ทาน อดุลยศักดิ์  บุญเอนก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ

ร อ ง ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  26 

ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน รวมท้ังเปนกําลังใจในการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ห วั ง เป น อ ย า งยิ่ ง ว า  เอ ก ส ารม าต รฐ าน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ฉ บั บ น้ี  จ ะ เป น ป ร ะ โย ชน ต อ ผู ส น ใจ 

ใฝรูในอันท่ีจะปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสม 
 

                    เอมอร  จนัทนนตร ี

                   กุมภาพันธ   2561 
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คําช้ีแจง 
 

 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” เปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการ

พัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู 

หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

           ท้ังน้ี ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๑๒ ขอ ไดแก ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ ๒) ตดัสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก

ผูรับการนิเทศ ๓) มุงมั่นพัฒนาผูรบัการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางมีคณุภาพเต็มศักยภาพ

๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหมีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง ๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจน

เกิดผลงานท่ีมีคณุภาพสูงข้ึนเปนลาํดับ ๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูรบัการนิเทศ ๗) 

ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาใหมีคณุภาพสูงไดอยางเปนระบบ ๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ๙) รวม

พัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค ๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทาง

วิชาการ และ ๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ ดังน้ัน “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” ฉบับน้ี จึงเปนคูมือ

รายละเอียดท่ีจะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อีกท้ังสามารถติดตาม 

ประเมินและรายงานตนเองไดอยางเปนระบบ 

 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่ีให

คําปรึกษาแนะนํา บังคับบัญชากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกําลังใจในการปฏิบัติงานกรณุาให

คําแนะนํา ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนยิ่งและหวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับน้ี จะนําไปสูการปฏิบัติงาน

ท่ีบรรลผุลอยางมีประสิทธิภาพ นําความกาวหนาสูองคกรตอไป    

          เอมอร  จนัทนนตร ี  

                                             กุมภาพันธ 2561 
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รายละเอียดท่ัวไป 
 

นางเอมอร  จันทนนตร ี

 1. ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
 1.1 ขอมูลท่ัวไป   
        นางเอมอร  จันทนนตรี เกิดวันอังคารท่ี 7 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2512  ณ บานนาดี 
หมูท่ี 6 ตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปจจุบันพักอาศัยอยูบานเลขท่ี 91 หมู 17  
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
 1.2 การรับราชการ 
        เขารับราชการครั้งแรกในตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3  เม่ือวันท่ี 21 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2536  ณ โรงเรียนแวงนอยศึกษา  อําเภอ    แวงนอย  จังหวัดขอนแกน  รับเงินเดือน ข้ัน 5,560 
บาท  ปจจุบันปฏิบัติหนาท่ีศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนข้ัน 
43,800 บาท     
  วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537  ยายมาปฏิบัติหนาท่ี อาจารย 1 ระดับ 3  ท่ี
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทาง 
  วันท่ี 16 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2552 ปฏิบัติหนาท่ี ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2  
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
  วันท่ี  21  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2553  ปฏิบัติหนาท่ี ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อําเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม 
      ปจจุบันดํารงตําแหนง   ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ  กลุมนิเทศ  

ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      ตําแหนงเลขท่ี  10  รับเงินเดือนระดับ คศ.3  ข้ัน  43,800  บาท 

 1.3 ดานการศึกษา 
         นางเอมอร  จันทนนตรี เปนบุคคลท่ีมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการพัฒนาตนเอง 
รายละเอียดดังนี้ 
  จบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก คณิตศาสตร จากวิทยาลัยครู
มหาสารคาม วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2536  
  จบหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา คณิตศาสตร  
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันท่ี 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2544  
  จบหลักสูตร ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน   
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 2. ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาตนหรือพัฒนางานในหนาท่ี 

 

ป หลักสูตร ระยะเวลา สถาบัน 
2560 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ณ โรงแรมวีวิชขอนแกน  
จังหวัดขอนแกน 

4 วัน 
15 – 18 
สิงหาคม 
2560 

 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2560 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา   
ณ โรงแรมสีดารีสอรท  
จังหวัดนครนายก 

4 วัน 
26 – 28 

พฤศจิกายน 
2560 

 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2561 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
หลักเพ่ือสรางความเขาใจเรื่อง การนํา
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสูการ
ปฏิบัติ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 

4 วัน 
25 – 28 
มีนาคม 
2561 

 

สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กลุมพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการ
เรียนรูสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

2561 งาน Smart Learning Expo ครั้งท่ี 1  
และรวมประเมินผลงาน 
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติขอนแกน 

1 วัน 
23 เมษายน 

2561    

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 สทศ.0001/ว.166 ลว.22 พ.ค.61 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
“การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) แบบครู
มืออาชีพ” ณ โรงแรมวีวิชขอนแกน  
จังหวัดขอนแกน 

1 วัน 
28 

พฤษภาคม 
2561 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) 
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วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 

ของ  นางเอมอร  จันทนนตรี 

ตําแหนง  ศึกษานิเทศก  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

  “การนิเทศการศึกษา  เปนหนาท่ีของศึกษานิเทศกท่ีจะตองใหคําแนะนําชวยเหลือใหผูบริหาร

โรงเรียน ผูสอน และผูเก่ียวของ เม่ือไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรแลวมีความรูความสามารถในการ

ทํางานมากข้ึน มีการสรางสรรควิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และมีการสรางความรวมมือและสราง

ความเขาใจในการทํางาน รวมท้ังมีการสรางความม่ันใจและความสบายใจ และมีกําลังใจในการทํางาน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยเนนคุณภาพผูเรียนเปน

สําคัญภายใตบริบทของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

ของศึกษานิเทศก” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัตติน 
 

  “ดวยบทบาทหนาท่ีของศึกษานิเทศกท่ีมีความสําคัญยิ่งตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก จึงตองมีความรูความสามารถ วิสัยทัศนและแนวคิดในการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสมกับตําแหนง ขาพเจาขอนําเสนอแนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงศึกษานิเทศก ภายใตวิสัย

ทัศน (VISION) “มุงม่ันนิเทศ พัฒนา แกปญหา นําพา ชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจ” ซ่ึงตองอาศัย

หลักการ แนวคิดในการนิเทศการศึกษายุคใหม  มาใชเปนแนวทาง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ดังจะนําเสนอ

โดยสรุปดังนี้ 

หลักการ แนวคิดในการนิเทศการศึกษายุคใหม 
ความหมาย 
 

     การนิเทศการศึกษา ท่ีรวมถึงการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการใดๆ ท่ีทําใหครูมีความ

พึงพอใจ และมีกําลังใจ ท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดําเนินงานใดๆ ของโรงเรียน 

ใหเปนไปตามมาตรฐานใดๆ ของโรงเรียนและของบุคลากรใหสูงข้ึนและรักษาไว จนสงผลใหโรงเรียนเปนท่ี

ยอมรับของผูรับประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย อีกท้ังผานการประเมินท้ังภายในและภายนอก  
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หลักการนิเทศ 
 

  หากนําความหมายของการนิเทศ หลักการนิเทศดั้งเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดการประกันคุณภาพ

การศึกษา แนวคิดท่ีเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวคิดวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู และระดับ

คุณภาพครู/ผูบริหาร (NTQ/EMQ) หลักการนิเทศในยุคใหมท่ีควรจะเปนก็คือ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 

การนิเทศการศึกษา รวมทั้งการนิเทศภายใน 
     1. เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูรับการนิเทศ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู มีขวัญกําลังใจ 
และมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด  รักษาไว และยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนอยูเสมอ 
     2. เปนกิจกรรมท่ีดําเนินไปอยางเปนระบบและรองรับดวยขอมูลสารสนเทศ 
     3. เปนกิจกรรมท่ีอยูในบรรยากาศของความรวมมือรวมใจเขาใจอันดีตอกันระหวาง 
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ   
     4. เปนกิจกรรมท่ีเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับการนิเทศ 
     5. เปนกิจกรรมท่ีดึงศักยภาพของผูรับการนิเทศมาใช และใหการยกยอง 
     6. เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองใหอยูในระดับมาตรฐานวิชาชีพ
หรือระดับคุณภาพครูของคุรุสภาใหสูงข้ึน และรักษาไวได 

     การนิเทศการศึกษา จะตองเคารพ
ความแตกตางระหวางบุคคลเปนความ
รวมมือ รวมใจ ในการดําเนินงาน    
ใชความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานนั้นไปสูเปาหมาย
ท่ีตองการ (Burton and Brueckner.  
1955) 

       การนิเทศการศึกษา ควรเปนการ
แสวงหาความสามารถพิเศษของแตละ
บุคคลแลว  เปดโอกาสใหไดแสดงออก
และพัฒนาความสามารถเหลานั้นอยาง 
เต็มท่ี (Burton and  Brueckner,  
1955) 

     การนิเทศการศึกษา มุงใหครูรูจักวิธี
คิดคนการทํางานดวยตนเอง มีความ 
สามารถในการนําตนเอง และสามารถ 
ตัดสินปญหาของตนเองได (Adams 
and Dickey. 1953) 

    การนิเทศการศึกษาควรเปนไปอยางงายๆ ไมมีพิธีรีตอง (Briggs and Justman. 1952) 

     การนิเทศท่ีดี จะตองสราง
บรรยากาศท่ีเปนกันเอง ยั่วยุและสราง
ความเขาใจอันดีตอกันและตองทําให
ครูรูสึกวา จะชวยให เขาพบวิธีท่ีดีกวา 
ในการทํางาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค  
(Franseth. 1961 : 23 - 28) 

1 

2 

3 

4 

5 
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จุดมุงหมาย 
  

  ดร. สาย ภาณุรัตน  (2521) หัวหนาหนวยศึกษานิเทศกคนแรกของประเทศไทย  

ไดเสนอจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวหลายขอ ดังนี้ 

   1. ชวยสรางคุณลักษณะแหงความเปนผูนําใหแกครู 

   2. ชวยสงเสริมขวัญของครูใหอยูในสภาพท่ีดี และเขมแข็ง รวมหมูคณะได 

   3. ชวยใหครูพัฒนาการสอนของตน โดยมีคําแนะนํา 2 ประการ คือ 

    3.1 อยาไดพยายามยัดเยียดความคิดเห็นท่ีคนนิยมใหครูจําตองรับ และพยายาม          

    3.2 อยาไดฝนใหครูทําตามแผนหรือแบบท่ีตนทํา 

   4. จงพยายามหลีกเลีย่งการกรอกคําแนะนําสั่งสอนใหคร ู จนครรูับไมไหว 

   5. ชวยฝกครูใหมใหเขาใจงานในโรงเรียนและงานของอาชีพครู 

   6. ชวยหยิบยกปญหาตางๆ ของโรงเรียนท่ีทางโรงเรียนไมสามารถจะแกไขไดโดยลําพัง 

   7. ใหครูรูจักคนหาจุดลําบากในการเรียนรูของเด็กแตละคน และครูชวย วางแผน 
การสอนใหเหมาะสมเพ่ือแกไขการชวยแกไข 
   8. ชวยในดานประชาสัมพันธถึงความเคลื่อนไหวของการศึกษาท่ีโรงเรียนในทองถ่ิน 
ไดจัดดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือใหราษฎรเขาใจ 
  จากความหมาย หลักการนิเทศการศึกษา ท่ีกลาวไวขางตน  ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา

ดั้งเดิม และการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในปจจุบัน   

ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา รวมท้ังการนิเทศภายในโรงเรียน จึงควรจะไดแก… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      เพ่ือสนับสนุนสงเสริม กระตุนใหครู และผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดการศึกษาทุกฝาย

เปนรายบุคคล หรือหลายคน รวมมือ รวมใจกันปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการ

บริหารจัดการศึกษาท่ีมุงสูความสําเร็จตามมาตรฐานใดๆ ของโรงเรียน และของบุคลากร 

ของโรงเรียน ใหสูงข้ึน และรักษาไวได อยางตอเนื่องดวยความเต็มใจ 
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กระบวนการในการนิเทศ 
 

  กระบวนการนิเทศเปนกระบวนการโดยท่ัวไปท่ีนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ

กิจกรรมการนิเทศ  ดังแนวทางขางลางนี้ 

 

กระบวนการของเดมม่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 6 การนําทางเลือกท่ีเลือกแลว

ไปทดลองใช (Implementation) 

ข้ันท่ี 7 การประเมินผลการทดลอง  

เพ่ือพิจารณาดูวาไดผลตามวัตถุประสงค

หรือไม (Evaluation) 

 

กระบวนการของเลฮแมน 

ข้ันท่ี 1 การกําหนดปญหา 

และความตองการจําเปน (Need) 

ข้ันท่ี 2 การกําหนดจุดประสงค 

ท่ีวัดได (Measurable Goals)      

ข้ันท่ี 3 การกําหนดอุปสรรค 

และขอจํากัดตาง ๆ (Constraints) 

ข้ันท่ี 4 การกําหนดวิธีการท่ีเปน

ทางเลือกในการแกปญหา 

(Alternatives) 

ข้ันท่ี 5 การเลือกทางเลือกในข้ันท่ี 4 

มาปฏิบัติเพ่ือแกปญหา (Selection) 

ข้ันท่ี 8   

การปรับปรุงแกไข 

สวนท่ีบกพรอง

หลังจากทดลอง 

ดูแลว

(Modification) 
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กิจกรรมการนิเทศ 
 

  กิจกรรมการนิเทศในท่ีนี้หมายถึงหัวขอกิจกรรมท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการออกแบบวิธีการนิเทศ

ตามวัตถุประสงคของการนิเทศ หรือพิจารณากําหนดรายละเอียดในการดําเนินการนิเทศในแตละครั้ง หรือ

แตละรายการใหเปนไปตามหลักการและกระบวนการนิเทศ เชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขความสําเร็จ 
 

  ในกรณีท่ีเปนการนิเทศภายใน การนิเทศจะประสบความสําเร็จ คงตองอาศัยบริบท ท่ีเอ้ือตอการ

นิเทศ เชน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานความพรอม

ของวัสดุอุปกรณการสอน การปฏิบัติงาน และสื่อการเรียนการสอนขวัญและกําลังใจของบุคลากรความ

เปนทีม ความสามัคคี หรือความเปนเอกภาพของบุคลากร 

  จากองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดใหโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 3 ดาน คือ ดานผลผลิต ดานกระบวนการ และดานปจจัย โดยแตละมาตรฐานจะมีตัวชี้วัด

สําหรับกําหนดระดับคุณภาพ และเครื่องมือวัด  เพ่ือใชในการวัดระดับ  คุณภาพตามมาตรฐาน 

องคประกอบเหลานี้จะชวยใหเปาหมายในการนิเทศการศึกษา มีความชัดเจนยิ่งข้ึน นั่นคือ การนิเทศท่ี

มุงหวังใหผูรับผิดชอบมาตรฐานของโรงเรียน หรือมาตรฐานตามหลักสูตรสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไวและสามารถยกระดับ ใหมาตรฐานท่ีรับผิดชอบสูงข้ึนได การนิเทศของผูนิเทศ ซ่ึงอาจจะไดแก 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน ครูแกนนํา ครูท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทาง และผู

นิเทศอ่ืนๆ ในยุคใหมนี้ จึงควรเปนไปอยางเปนกระบวนการดังแนวดําเนินการในเบ้ืองตน ตอไปนี้ 
 

• เชิญวิทยากรมาใหความรูใหม 

• จัดประชุมชี้แจงเรื่องใหมๆ 

• สาธิตการสอน โดยครูในโรงเรียน หรือจาก
โรงเรียนอ่ืน ๆ  ท่ีเชิญมา 

• การสัมมนาเสนอแผนการสอน แผนงาน 
โครงการ ประจําภาคเรียนหรือประจําปของ
หมวดวิชา ฝาย งาน 

• การสัมมนาเสนอผลงานของหมวดวิชา ฝาย 
งานประจําภาคเรียน  หรือประจําป 

• การสัมมนาสรุปผลการสอน  หรือผลงานใดๆ 
ของครู  หรือบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรยีน 

• ศึกษาดูงาน  ดูนิทรรศการ 

• จัดประกวดหรือนิทรรศการผลงานของครู 

• สงครูไปฝกงาน 

• สังเกตการสอนในหองเรียน 
(การวางแผนการสอนท่ีพบวามีปญหาแลวทดลอง
สอนตามแผน และสังเกตการสอนรวมกัน) 

• เยี่ยมชั้นเรียน 

• ใหคําปรึกษาแนะนํา 

• การประชุมปฏิบัติการในเรื่องใดๆ รวมกัน 

• การรวมกันวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการ
อ่ืนๆ 

                        ฯลฯ 
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  เนื้อหาสาระในการนิเทศ  ดังท่ีกลาวมาแลวเปนหลักการแนวคิด และแนวปฏิบัติในการนิเทศ ท่ีจะ
ชวยใหการนิเทศยุคใหมประสบความสําเร็จ  แตจะสําเร็จมากนอยเพียงใดคงตองอาศัยความรูความเขาใจ
ใน และเจตคติในเรื่องการนิเทศการศึกษา และภาวะผูนําทางวิชาการของฝายบริหารท่ีเก่ียวของในทุก
ระดับเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 

 

ดําเนินการนิเทศ         ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ทําความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษา 
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทําความเขาใจมาตรฐานทางการศึกษา    
ท้ังของโรงเรียนและของบุคลากรอยาง  
ชัดเจนอยางถองแททุกมาตรฐานเพ่ือให
เห็นความเชื่อมโยง สัมพันธระหวางกัน 

ศึกษาการปฏิบัติไดตามมาตรฐาน 
ของกลุมเปาหมายท่ีจะทําการนิเทศ
การศึกษาอาจทําไดโดยพิจารณาผล 
การประเมินตนเอง (SSR) ของโรงเรียน  
หรือทําการศึกษาเปนการเฉพาะก็ได 

วิเคราะหปญหาการนิเทศ เนนปญหา 
ท่ีเก่ียวของกับวิธีคิดวิธีปฏิบัติงานใดๆ 
ของผูรับการนิเทศท่ีกําลังเปนอยู 

วางแผนการนิเทศ โดยใชหลักการ แนวคิด 
และกิจกรรมการนิเทศท่ีไดกลาวมาแลว 
ในตอนตน และใชแนวคิดในการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ัง 4 ประการ ตอไปนี้
มาประยุกตใชเปนหลักการในการปฏิบัติ 
การนิเทศเพ่ิมเติม ไดแก 
   1. การใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหาร  
หรือ เปนการนิเทศท่ีเปนไปตามความ
ตองการจําเปนของโรงเรียนโดยผูเก่ียวของ
หลายฝายมีสวนรวม 
  2. การยึดผูรับการนิเทศเปนศูนยกลาง 
ในการนิเทศ 
  3. การแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ไดหรือการนิเทศท่ีสามารถแสดงให
ผูเก่ียวของเขาใจวัตถุประสงค ข้ันตอน 
การปฏิบัติรวมท้ังปจจัยตางๆ ท่ีนํามาใช  
ตั้งแตตนจนกระท่ังสิ้นสุดการนิเทศอยาง
ชัดเจน 
  4. การมีสวนรวมคิดรวมทํา หรือ  
ความพยายามท่ีจะใหผูรับการนิเทศ 
มีสวนรวมในการวางแผน และประเมินผล
การนิเทศ เปนตน 
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การวิเคราะหงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

(ภาระงานของศึกษานิเทศกตามมาตรฐานตําแหนง) 

 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หมายเหตุ 

งานนิเทศการศึกษา 

1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

จัดกระบวนการเรียนรูมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

1.2 การศึกษา คนควาทางวิชาการ เพ่ือจัดทําเปนเอกสาร คูมือและสื่อใช 

ในการปฏิบัติงาน และเผยแพรใหครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน

การสอน 

1.3 การวิเคราะห วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน

วิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน และเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 

1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเปนขอมูลและสารสนเทศ 

ในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ 

1.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบตามขอบขายภารกิจของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจกลุมงาน หมายเหตุ 

2.1 งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

   1) งานสงเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา 

   2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและ 

ประเมินผลการศึกษา 

   3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   4) งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

   5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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หนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจกลุมงาน หมายเหตุ 

2.2 งานสงเสริม สนับสนุน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอน  

     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

   1) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกลุมสาระการเรียนรู 

คณิตศาสตรใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติในการทํางาน การจัดการ การ

ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       

   2) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

   3) ใชกระบวนการวิจัยเพ่ือการเรยีนรูของนักเรียนรวมกับศูนยพัฒนา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ปการศึกษาละ 1 เรื่อง 

 

2.3 งานสงเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   1) งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   2) งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา   

   3) งานนเิทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 

   4) งานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (eDLTV) การจัดการองคความรู (KM) 

งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 

    5)  งานจัดทําปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

   6) วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อตนแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา 

   7) สงเสริมและพัฒนาครูผูบริหารใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา 

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   8) นิเทศ ติดตาม ใหสถานศึกษาดําเนินการศึกษาวิเคราะห วิจัยพัฒนา 

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการ

วิเคราะหวิจัย และเผยแพรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   9) งานธุรการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

   10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแกโรงเรียน 

   11) งานสงเสริม สนับสนุนการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   12) งานศูนยสื่อ และคลังนวัตกรรม 
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หนาท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจกลุมงาน หมายเหตุ 

   13) งานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (ไกลกังวล) 

   14) งานขอมูลสารสนเทศกลุมงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   15) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.4 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

   1) งานพัฒนานโยบาย และการสงเสริมการวิจัยทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   2) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 

และการเรียนรูงานวิจัยสถาบัน การใหคําปรึกษาการวิจัยสถาบัน 

   3) งานสงเสริมเครือขายการวิจัยและฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา 

   4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 

และการเรียนรู 

   5) งานประสานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูกับสถานศึกษาและ

หนวยงานอ่ืน 

   6) งานการวิจัยในชั้นเรียน 

   7) งานเผยแพรผลงานเอกสารการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

   8) งานการประชุมอบรมท่ีเก่ียวกับการวิจัย 

   9) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(ตามภาระงานของศึกษานิเทศก)  
2. ช่ือกระบวนงาน  งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

Flow Chart การปฏิบัติงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําเคร่ืองมือไปใช้ในการการนิเทศ 

ใช่ 

ไม่ 

วเิคราะห์/สะท้อนผลการนิเทศ 

วางแผนการนิเทศ 

สร้างและพฒันาเคร่ืองมือนิเทศ 

ใช้ได้หรือไม่ ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ 

ไม่บรรลุ 

วเิคราะห์นโยบาย/กลยุทธ์/เป้าหมาย/

จุดเน้น ของสพฐ. 

บรรลุตามเป้าหมาย/

วตัถุประสงค์หรือไม่ 
พฒันานวตักรรม/วจิยัปฏิบัตกิาร 

บรรลุ 

นิเทศ กาํกบั ตดิตาม 

สรุปรายงานผล 
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2. ช่ือกระบวนงาน  งานสงเสริม สนับสนุน นิเทศ กํากับ ติดตาม การเรียนการสอน 

    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

Flow Chart การปฏิบัติงานรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฎ ี

สภาพปจจุบันและความตองการ 

 

สังเคราะหและจัดลําดับความสําคัญ วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา “ยึดหลักการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ” 

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผน 
โดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 4 ข้ัน (แบบขดลวด) 

ผลบรรลุ / ไมบรรล ุ ปรับปรุง / แกไข 

เสริมสราง ขวัญกําลังใจ / นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ครูผูสอน และนักเรียน 

 

สรุป รายงานผล / เผยแพร 
 

นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา / ประเมินผลการดําเนินการ 

วางแผนกําหนด
ประเด็น (plan) 

การปฏิบัติตามแผน
(Act) 

การสังเกตผล
(Observe) 

การสะทอนผล
(Reflect) 
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ตาราง  วิธีการมาตรฐานตาม Flow Chart รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 
ข้ันตอน/

กระบวนการ 
วิธีการมาตรฐาน เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

ศึกษาหลัก
แนวคิดทฤษฎ ี

สภาพปจจุบัน
และความ
ตองการ 

1. ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบศึกษาคนควา

หลักการแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

2. ศึกษาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 

ปกอน 

3. ศึกษาผลการทดสอบระดับสถานศึกษา 

หรือสภาพปญหาและความตองการจาก

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

SAR 

4. ศึกษาเอกสารผลการนิเทศ ติดตาม  

และประเมินผลปกอน 

5. ศึกษากลยุทธ จุดเนน นโยบายการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ กระทรวง 

สพฐ. และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. ศึกษาเปาหมายหลักสูตรแกนกลาง/

สถานศึกษา 

1. รอยละ 100 ขอมูล 

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสอดคลองกับ

ความตองการจําเปน 

2. รอยละ 100 นักเรียน

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

สอดคลองกับความ 

3. รอยละ 100 สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามี

เปาหมายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท่ีเปน

ระบบสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียน  

สังเคราะห  
และจัดลําดับ
ความสําคัญ  
วางแผนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
“ยึดหลักการ 
มีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ” 
 

1. นําขอมูลจากข้ันตอนท่ีมาสังเคราะห  

จัดกลุม และจัดลําดับความสําคัญใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. กําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช

กระบวนการวจิัยในชั้นเรียน 4 ข้ัน  

(แบบขดลวด) หรือ วงจร PAOR 

3. กําหนดการนิเทศ ติดตาม และใหความ

ชวยเหลือโรงเรียนในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียน 

1. รอยละ 100 ครูมี

แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพของนักเรียน 

2. รอยละ 100 นักเรียน 

ท่ีมีปญหาไดรับการแกไข 
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ข้ันตอน/

กระบวนการ 
วิธีการมาตรฐาน เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

 

4. จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามเปาหมาย และจัดทําปฏิทินการ

ดําเนินการ 

5. จัดทีมงานในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

6. พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

ดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตาม

แผนโดยใช

กระบวนการวิจัย

ในช้ันเรียน 4 

ข้ัน (แบบ

ขดลวด) 

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติคณะทีมงานเพ่ือสราง

ความรู ความเขาใจในการดําเนินการตาม

แผน 

2. แจงโรงเรียนเพ่ือสรางความเขาใจใน 

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามแผนพัฒนาท่ีกําหนด 

3. ครูผูสอนนําแผนการพัฒนาสูการปฏิบัติ 

ดังนี้ 

 3.1 ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  

นําสูการวางแผนหลังจากท่ีวิเคราะหและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ีตองการการแกไข 

 3.2 ครูปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด  

 3.3 ครูสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติงานในหองเรียน 

 3.4  ครูสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงาน

ใหผูท่ีมีสวนรวมไดวิพากษวิจารณ ซ่ึงนําไปสู

การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตอไป 

1. รอยละ 95 ครู

ผูดําเนินการตามแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. รอยละ 90 นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

เพ่ิมข้ึน 

3. รอยละ 80 นักเรียนท่ีมี

ปญหาไดรับการแกไขดวยวิธี

ท่ีหลากหลาย 
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ข้ันตอน/

กระบวนการ 
วิธีการมาตรฐาน เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

นิเทศ ติดตาม

และตรวจสอบ

คุณภาพ

การศึกษา / 

ประเมินผลการ

ดําเนินการ 

1. จัดทําแผนการนิเทศติดตาม และให

ความชวยเหลือ และจัดทําแผนการ

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนท่ี

กําหนดโดยจัดระบบการนิเทศติดตาม และ

ใหความชวยเหลือ เปน 3 ลักษณะ คือ 

 1.1  การนิเทศชั้นเรียน 

 1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับกลุม

สาระการเรยีนรู 

 1.3 การนิเทศผานเครือขายทีมงาน 

รอยละ 100 โรงเรียนไดรับ

การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางเปน

ระบบ   

ผลบรรลุ /  

ไมบรรลุ 

กรณี ผลการดําเนินการไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนด ตองกับไปดําเนินการ

ใหมตามข้ันท่ีกําหนด 

 

เสริมสราง  

ขวัญกําลังใจ / 

นําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 

ครูผูสอน  

และนักเรียน 

1. จัดประกวดนวัตกรรมระดับสถานศึกษา 

และครูผูสอน เปน 3 ดาน คือ 

 1.1 ดานวิชาการ 

 1.2. ดานการบริหารชั้นเรียน 

 1.3 ดานนวัตกรรมเทคโนโลยี 

2. จัดประกวดแขงขันนักเรียน 

3. จัดประชุมเสวนา สําหรับโรงเรียนท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีเปนเลิศ ครูมีนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเปนแบบอยาง หรือ 

มีเทคนิคการสอนท่ีเปนแบบอยางได 

รอยละ 80 สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามีนวัตกรรม

ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

สรุป รายงานผล 

/ เผยแพร 

1. สรุปรายงานผลการดําเนินการ 

2. เผยแพร 

รอยละ 100 ผูรับบริหารมี

ความพึงพอใจในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
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2. ช่ือกระบวนงาน  งานสงเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

    Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมมีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
และแหลงขอมูลตาง ๆ 

จัดทํา/จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาจัดหาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู 
 

สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชุมชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนา การใชสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการใชสื่อ  

นิเทศกํากับติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําสถานศึกษา 
ในการใชสื่อ นวัตกรรม 

สรุปรายงานผล/คัดเลือก BP 
และเผยแพรประชาสัมพันธ 
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ตาราง  วิธีการมาตรฐานตาม Flow Chart รปูแบบการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

          ทางการศึกษา 
 

ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ 

1. การวิเคราะห 

สังเคราะหขอมูลจาก

เอกสารและแหลงขอมูล

ตาง ๆ 

 

1.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจาก

เอกสารและแหลงขอมูลตางๆ อาทิ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการ

เรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลาง 

ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนในพ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษาสภาพ

ปญหา บริบททางสังคม และความ

ตองการของทองถ่ิน ชุมชน แนวโนม 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

มีระบบสารสนเทศท่ี

ครบถวนเปนปจจุบัน 

2. การจัดทําสื่อ นวัตกรรม

เผยแพร และพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม 

2. ดําเนินการจัดทําสื่อ นวัตกรรม 

ดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม

และเผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัด

นําไปใชในการเรียนการสอน 

มีสื่อ นวัตกรรม 

3. การสงเสริมสนับสนุน 

และพัฒนาใหสถานศึกษา

จัดทําสื่อ นวัตกรรม 

 

3.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจใน

การสราง ใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนให

สถานศึกษาจัดทําสื่อ นวัตกรรม 

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  

และความตองการของทองถ่ินดวย

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

สถานศึกษามีสื่อ 

นวัตกรรม ท่ีสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ 

4. การสงเสริมและ

ประสานความรวมมือ

ระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โรงเรียน ชุมชน และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

ใชสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี 

4. สงเสริมและประสานความรวมมือ

ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานท่ี

เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรวมมือ

ชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชสื่อ 

นวัตกรรม 

มีความรวมมือระหวาง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษา

ชุมชนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

5. การนิเทศกํากับติดตาม 

ใหความชวยเหลือแนะนํา

สถานศึกษาในการใชสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

5. นิเทศกํากับติดตาม ใหความ

ชวยเหลือแนะนําผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนเพ่ือใหเกิดการปรับปรุง/

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมใหมีคุณภาพ 

มีแผนการนิเทศดาน 

การพัฒนาและการใช

สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยท่ีีสามารถ

นําไปปฏิบัติการนิเทศ

ไดจริง 

6. การตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

6. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

สือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

- มีสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพ 

 

7. การสรุปรายงาน และ

เผยแพร 

7. สรุปรายงาน และเผยแพร มีรายงานผล 

การดําเนินงาน 

ประจําปท่ีมีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 25 

 

นางเอมอร  จันทนนตรี   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  

 

3. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาท่ีพิเศษอ่ืนในกิจกรรมของชุมชน 
 

 3.1 การนิเทศตามความตองการของโรงเรยีน/หนวยงาน (วิทยากร) 
 

  มาตรฐานคุณภาพ 

   กลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอตอการพัฒนางาน 

ท่ีเก่ียวของ มีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนางานและการนิเทศตามความตองการ 

 

                                 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมมีคุณภาพ 
ปรับปรุง/
พัฒนา 

จัดเตรียมกรอบแนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  และประสานการขออนุญาตไปราชการ 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

ดําเนินการตามบทบาทวิทยากรท่ีไดรับมอบหมาย 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพรประชาสัมพันธ 

ศึกษาวิเคราะหรายละเอียด เง่ือนไข
เนื้อหา เปาหมายของโครงการ
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วิธีการดําเนินการ ตาม Flow Chart 

การนิเทศตามความตองการของโรงเรียน/หนวยงาน (วิทยากร) 
 

ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ 

1.การศึกษาวิเคราะห

รายละเอียด เง่ือนไข

เนื้อหา เปาหมายของ

โครงการ 

1..1 ศึกษาวิเคราะหรายละเอียด เง่ือนไข

ของเนื้อหา/เปาหมาย/ 

1.2 กําหนดรูปแบบการบรรยาย/

แนวทางจัดกิจกรรม 

- มีคูมือการจัดอบรม/

ประชุม/พัฒนาทักษะ 

 

2.การจัดเตรียมกรอบ

แนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  

และประสานการขอ

อนุญาตไปราชการ 

2.1 วิเคราะหเนื้อหา/เปาหมาย 

2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

- มีเอกสาร/สื่อ 

- มีหนังสือราชการ/

คําสั่ง 

3.การดําเนินการตาม

บทบาทวิทยากรท่ีไดรับ

มอบหมาย 

3.1ใหความรูตามบทบาท 

3.2 จัดกิจกรรมและรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

- มีหลักสูตรการอบรม 

- มีสื่อการพัฒนา 

- มีภาพกิจกรรม 

การพัฒนา 

4. การตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพ 

4.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  

   -ผลงานครูและการนําเสนอ 

-สะทอนผลความพึงพอใจผูรวมกิจกรรม 

- มีแบบประเมิน 

- มีแบบเก็บขอมูล 

5.การสรปุรายงานผล/ 

และเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

5.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมตอเนื่อง 

5.2 จัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 

5.3 จัดทําสรุปรายงาน/การเผยเพร 

- มีสารสนเทศ 

การพัฒนา 

- มีสรุปรายงานโครงการ 

 

3.2 การใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิชาการ 
 

  มาตรฐานคุณภาพ 

   กลุมเปาหมายไดรับคําปรึกษาแนะนําในงานวิชาการ มีความรูความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐาน

เพียงพอตอการพัฒนางานท่ีเก่ียวของ มีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนางานและการนิเทศตามความตองการ 
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                              Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมมีคุณภาพ 

ปรับปรุง/พัฒนา 

สรางบรรยากาศความไววางใจ 

ประเมินผล 
การดําเนินการ 

ใหคําปรึกษา  สรางทางเลือก ตัวอยาง  แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพรประชาสัมพันธ 

ศึกษาวิเคราะหความตองการของผูขอ
คําปรึกษา 
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วิธีการดําเนินการ ตาม Flow Chart 

การใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิชาการ 

 

ข้ันตอน  วิธีการดําเนินการ ตัวช้ีวัด/เกณฑ 

1.การศึกษาวิเคราะห

ความตองการของผูขอ

คําปรึกษา 

1..1 ศึกษาวิเคราะหรายละเอียด เง่ือนไขของ

การใหคําปรึกษา 

1.2 กําหนดรูปแบบ/แนวทางการให

คําปรึกษา 

-มีแบบขอคําปรึกษา 

 

2.การสรางบรรยากาศ

ความไววางใจ 

2.1 วิเคราะห/จัดบรรยากาศ 

2.2 เตรียม/สื่อ/เครื่องมือ/วิธีการ 

-มีแบบบันทึก 

-มีสื่อ/เครือขาย 

3.การใหคําปรึกษา  

สรางทางเลือก ตัวอยาง  

แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

3.1ใหคําปรึกษา 

3.2 ติดตามพัฒนาการ 

-มีหลักสูตรคาย 

-มีสื่อการพัฒนา 

-ปฏิทินคาย 

4. การประเมินผลการ

ดําเนินการ 

 

4.1 การติดตาม ประเมินผล  

   -ผลงานคร ู

-สะทอนผลความพึงพอใจวคาย 

-มีแบบประเมิน 

-มีแบบเก็บขอมูล 

5.การสรปุรายงานผล/ 

และเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

 

5.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมตอเนื่อง 

5.2 จัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 

5.3 จัดทําสรุปรายงาน/การเผยเพร 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 

-มีสรปุรายงานโครงการ 
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ภาคผนวก 

 
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และ 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก 
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ขอบังคับคุรุสภา 

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................... 

  โดยท่ีเปนการสมควรยกเลิกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ.๒๕๔๘อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา๔๙ แหงพระราชบัญญัติสภาครู
และบคุลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งท่ี๕/๒๕๕๖
วันท่ี๑๖พฤษภาคม๒๕๕๖และครั้งท่ี๑๑/๒๕๕๖วันท่ี๒กันยายน๒๕๕๖โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
ไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ.๒๕๕๖” 
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

พ.ศ.๒๕๔๘ 
  (๒) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  (๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรูมาตรฐานประสบการณ 

วิชาชีพสาระความรูสมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
  (๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรูมาตรฐานประสบการณ 

วิชาชีพสาระความรูสมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (ฉบับท่ี ๒)  
ขอบังคับคุรุสภาฉบับใดอางอิงขอบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแลวตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังระเบียบหรือ
ประกาศใดท่ีออกภายใตขอบังคับดังกลาวใหถือวาอางอิงขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๖ หรือขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
 “วิชาชีพ” หมายความวา  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียน 

การสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆรวมท้ังการรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชนและการ
บริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 
    “สถาบัน” หมายความวา  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยคณะหรือหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 “ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา  ครูผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๖ 
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 “คร”ู หมายความวา  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและ 
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษาปฐมวัยข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษาท่ีต่ํากวา
ปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

 “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยข้ันพ้ืนฐาน 
และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

 “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา  บุคคลซ่ึงทําหนาท่ีสนับสนุนการศึกษา 
ใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหาร 
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซ่ึงหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา 

 “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา  ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 
และคุณภาพท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตามประกอบดวยมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

 “มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ” หมายความวา  ขอกําหนดเก่ียวกับความรูและ
ประสบการณในการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาซ่ึงผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมี
เพียงพอท่ีสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 

 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความวา  ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือ 
การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม
เพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา รวมท้ังตองฝกฝนใหมีทักษะ
หรือความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 “มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความวา  จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึน 
เปนแบบแผนในการประพฤติตนซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพ่ือรักษา 
และสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแก
ผูรับบริการและสังคมอันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักดศรีแหงวิชาชีพ 

 ขอ ๕  ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้รวมท้ังใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

 

หมวด ๑ 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

 ขอ ๖  ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมี
คุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ 
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 (ก) มาตรฐานความรูประกอบดวยความรูดังตอไปนี้ 
  ๑) ความเปนครู 
  ๒) ปรัชญาการศึกษา 
  ๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
  ๔) จิตวิทยาสําหรับครู 
  ๕) หลักสูตร 
  ๖) การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
  ๗) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
  ๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  ๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
  ๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑๑) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

ทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปและผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตาม 
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนดดังตอไปนี้ 

  ๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
  ๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ขอ ๗  ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี 

ทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรูประกอบดวยความรูดังตอไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
  ๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ 
  ๓) การบริหารสถานศึกษา 
  ๔) หลักสูตรการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  ๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน  
  ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๗) คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ 
  ๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาปหรือ 

    ๒) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนง 
หัวหนาหมวดหรือหัวหนาสายหรือหัวหนางานหรือตําแหนงบริหารอ่ืนๆในสถานศึกษามาแลว 
ไมนอยกวาสองป 

ขอ ๘  ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทาง 
การบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู 
และประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี ้

(ก) มาตรฐานความรูประกอบดวยความรูดังตอไปนี้ 
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  ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
  ๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ 
  ๓) การบริหารการศึกษา 

    ๔) การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
  ๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖) คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ 
  ๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดปหรือ 
  ๒) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสามปหรือ 

  ๓) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมาแลวไมนอย
กวาสามปหรือ 
    ๔) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ 
การบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุมหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหาปหรือ 

  ๕) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร 
สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมี
ประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุมหรือเทียบเทารวมกันมาแลวไมนอย
กวาแปดป 
 

          ขอ ๙  ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือ
เทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ 

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

    ๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
    ๕) การวิจัยทางการศึกษา 

  ๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  ๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๘) คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
 (ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ 
  ๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาปหรือมีประสบการณ 

ดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารกการศึกษารวมกัน
มาแลวไมนอยกวาหาป 

  ๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร 
 ขอ ๑๐ สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

ความรูและประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
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หมวด ๒ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ 
  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
  ๓) มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ 
  ๔) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในชั้นเรียน 
  ๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  ๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคโดยเนนผลถาวรท่ี

เกิดแกผูเรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
๙) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
๑๐) รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
๑๑) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

  ๑๒) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาตองมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ 
  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 

ผูเรียนบุคลากรและชุมชน 
  ๓) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
  ๔) พัฒนาแผนงานขององคการใหมีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 
  ๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
  ๖) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 
  ๗) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
  ๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
  ๙) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
  ๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  ๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการในหนวยงานของตนได 
  ๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูรับ 

การนิเทศ 
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  ๓) มุงม่ันพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนา 
อยางมีคุณภาพเต็มศักยภาพ 

  ๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหมีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 
  ๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 

เปนลําดับ 
  ๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูรับการนิเทศ 
  ๗) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาใหมีคุณภาพสูงไดอยางเปนระบบ 
  ๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
  ๙) รวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
  ๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  ๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 
  ๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 
ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับ 

คุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๑๕  ขอบังคับนี้ไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบรรดาผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาท่ีใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขอ ๑๖  ใหสถาบันท่ียังปรับปรุงหลักสูตรไมแลวเสร็จตามขอบังคับนี้ยังคงใชหลักสูตรตาม
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางกอน 
ท้ังนี้ตองไมเกินสามปหลังจากวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๗  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๔๘ท่ีตองการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาตให
มาขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหาปนับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา 
ใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดภายในหาป 
นับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี 
คุรุสภาใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.๒๕๔๘ 
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สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
ไดภายในหาปนับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา 
ใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกได 
ภายในหาปนับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                                       (ศาสตราจารยไพฑูรย   สินลารัตน) 
                                                             ประธานกรรมการคุรุสภา 
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มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก 

 

  มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก ประกอบดวยมาตรฐาน ๓ ดาน คือ มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ)  โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพไดมีการกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
เพ่ือประมวลพฤติกรรมท่ีเปนตัวอยางของการประพฤติปฏิบัติประกอบดวย พฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค และพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
 

   1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
๑. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททาง

การศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี
คุรุสภารับรองโดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
๑.๑ การนิเทศการศึกษา 
๑.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๕ การบริหารจัดการการศึกษา 
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
๑.๗ กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด 

          ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
๑.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลย ี

          สารสนเทศ 
๑.๙ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรบั 

          ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๒. ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศ 
          การศึกษา ท่ีคณะกรรมการคุรุสภา 
          รับรอง 

๑. มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลว  
    ไมนอยกวา ๕ ป หรือมีประสบการณดาน 
    ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณใน    
    ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหาร    
    การศึกษารวมกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมี 
    การเผยแพร 
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มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะ 
๑. การนิเทศการศึกษา ๑. หลักการและรูปแบบ 

    การนิเทศ 
๒. วิธีการและกระบวนการ 
    นิเทศ 
๓. กลยุทธการนิเทศการศึกษา 

๓.๑ การวิเคราะห
พฤติกรรมการนิเทศ
การศึกษา 

๓.๒ การสรางทักษะ 
ในการนิเทศ 

๓.๓ การใชกลยุทธ 
ในการนิเทศ 

๓.๔ การนํานวัตกรรม 
มาประยุกตใชใน 
การนิเทศ 

๓.๕ การควบคุมและ 
การประเมินเพ่ือ 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห วิจัย 
สงเสริมใหขอเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

๒. สามารถติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผลการจดักระบวนการ
เรียนรู การสอน และการ
บริหารจัดการการศึกษา 

๓. สามารถประสาน 
สนับสนุน และเผยแพร
ผลงานดานการนิเทศ
การศึกษาแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

๔. สามารถใชเทคนิคการ
นิเทศไดอยางหลากหลาย
ดวยความเปนกัลยาณมิตร 

 

๒. นโยบายและการวางแผน    
    การศึกษา 

๑. ระบบและทฤษฎีการ
วางแผน 

๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองไทยท่ีมี
อิทธิพลตอการศึกษา 

๓. แผนการศึกษาระดับชาติ 
และระดับตางๆ 

๔. การวิเคราะหและกําหนด
นโยบายการศึกษา 

๑. สามารถใหคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับการ
วิเคราะหขอมูล และ
รายงานผลเพ่ือจัดทํา
นโยบาย แผน และ 
การติดตามประเมินผล
ดานการศึกษา 

 

 ๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๖. การพัฒนาและประเมิน
นโยบายการศึกษา 

๒. สามารถใหคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับ 
การกําหนดนโยบาย 
และการวางแผน
ดําเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะ 
๓. สามารถใหคําแนะนํา 

ปรึกษาเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดี 
คุมคาตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สังคม 
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

 
๓. การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 

๑. ความรูเก่ียวกับหลักสูตร 
๒. การสรางสื่อ นวัตกรรม 
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร 
๔. การจัดการเรียนรู 
๕. จิตวิทยาการศึกษา 
๖. การวัดและการประเมินผล 
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ 
 

๑. สามารถใหคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรและ การจัดทํา
สื่อ นวัตกรรม 

๒. สามารถสาธิต แนะนําครู
ใหจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
การเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
ของผูเรียน 

๓. สามารถประเมินหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช 

 
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. สามารถใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะ และการวาง
ระบบการจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อยางตอเนื่องและพรอม
รับการประเมินภายนอก 
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มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะ 
๕. การบริหารจัดการ
การศึกษา 

๑. หลักและระบบขอบขาย
การจัดการศึกษา 

๒. หลักการบริหารจัดการ
การศึกษา    โดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

๓. การปฏิรูปการศึกษา 
๕. กฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการจัด
การศึกษา 

 

๑. สามารถใหคําปรึกษา 
แนะนําการจัดการศึกษา
ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
เจตนารมณของการศึกษา 

๒. สามารถนิเทศการบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู
องคกรแหงการเรียนรู 

๓. สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัย 
๒. กระบวนการวิจัย 
๓. การนําผลการวิจัยไปใช 
 

๑. สามารถใหคําแนะนํา 
    ปรึกษาเก่ียวกับการนํา

กระบวนการวจิัยไปใชใน
การแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๒. สามารถใหคําแนะนํา 
ปรึกษาเก่ียวกับการนํา
ผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

๓. สามารถดําเนินการวิจัย 
เพ่ือสราง องคความรู 
ใหม ๆ ดานการเรียนรู 
และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถายทอดความรู 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน
ทางวิชาการ 

๑. กลวิธีการนําเสนอความรู 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสม
กับการเรียนรู 

๒. การเขียนรายงาน บทความ 
ผลงาน ผลการศึกษา
คนควา และอ่ืน ๆ 

๓. การวิเคราะห วิจารณ
ผลงานวิชาการอยาง
สรางสรรค 

 

๑. สามารถเขียนเอกสารทาง
วิชาการประเภทตาง ๆ 

๒. สามารถแนะนําและให
คําปรึกษา การเขียน
เอกสารทางวิชาการแกครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษา 

๓. สามารถนําเสนอความรู 
แนวคิด ทฤษฎีดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมตอการเรียนรู 
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มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะ 
๘. การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. หลักการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. อินเทอรเน็ต 
๓. คอมพิวเตอรชวยสอน 
๔. ระบบมัลติมีเดีย 

แบบปฏิสัมพันธ 
๕. สํานักงานอัตโนมัติ 

๑. สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือการ
พัฒนาตนและการพัฒนา
งานไดอยางเหมาะสม 

๒. สามารถใหคําปรึกษา    
แนะนําการใชเทคโนโลย ี   
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาแก    
สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและจริยธรรม    
    สําหรับผูประกอบวิชาชีพ 
    ทางการศึกษา 

๑. คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับ ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๓. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

๑. ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา 

๒. มีหลักธรรมในการนิเทศ 
และประพฤติตนเปน
แบบอยางทีดี 

 

 
   2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนท่ีสําคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศกมืออาชีพ คือ การเขา
รวมเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
วิชาชีพ ไดแก การเปนผูรวมงาน การเปนผูจัดงานหรือกิจกรรม รวมท้ังการเปนผูเสนอผลงานและเผยแพร
ผลงาน เพ่ือใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของศึกษานิเทศกท่ีมีตอการพัฒนาองคกร ตลอดจน
การนําองคกรใหเปนท่ียอมรับของสังคมโดยสวนรวม 
    2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูรับการนิเทศ
ศึกษานิเทศกมืออาชีพ  แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีตอผูรับการนิเทศดวยการ
ตัดสินใจในการทํางานตาง ๆ เพ่ือผลการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ ศึกษานิเทศกตองวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของตนกับผลท่ีจะเกิดแกผูรับการนิเทศแลวเลือกเฉพาะกิจกรรมท่ีจะ
นําไปสู  ผลทางบวกเสมอ อีกท้ังระมัดระวังไมใหเกิดกิจกรรมท่ีมีผลทางลบโดยมิไดตั้งใจเพ่ือนําไปสูความ
ไววางใจ ความศรัทธาของผูรับการนิเทศท่ีมีตอการนิเทศและเห็นประโยชนของการนิเทศ 
    2.3 มุงม่ันพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพคุณประโยชนสําคัญของการนิเทศอยูท่ีผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา จนเปน
ผลใหเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองกําหนด ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาผูรับการนิเทศอยางเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเดน จุดดอยของผูรับการนิเทศกําหนดจุด
ท่ีจะพัฒนาเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาดานนั้น ๆ แลวใชเทคนิคการนิเทศใหผูรับการนิเทศไดลง
มือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ใหผูรับการนิเทศรูศักยภาพ เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับงาน  และลงมือ
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ปฏิบัติจนเปนผลใหศักยภาพของผูรับการนิเทศและศึกษานิเทศกเพ่ิมพูนพัฒนา  กาวหนาอยางไม
หยุดยั้ง  นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
    2.4 พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
     ศึกษานิเทศกมืออาชีพวางแผนการนิเทศไดอยางมียุทธศาสตรเหมาะสมกับเง่ือนไข
ขอจํากัดของผูรับการนิเทศ สอดคลองกับนโยบาย แนวทาง และเปาหมายของการพัฒนา เม่ือนําไปปฏิบัติ
จะเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง แผนการนิเทศตองมีกิจกรรมสําคัญท่ีนําไปสูผลของการพัฒนาความ
สอดคลองระหวางกิจกรรมกับผลงานถือเปนคุณภาพสําคัญท่ีนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง    
มีความคุมคาและเกิดผลจริง 
    2.5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ
นวัตกรรมการนิเทศเปนเครื่องมือสําคัญของศึกษานิเทศกในการนําไปสูผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองมีความรูในการนิเทศแนวใหม ๆ เลือกและปรับปรุงใชนวัตกรรมไดหลากหลาย 
ตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจํากัดของงานและผูรับการนิเทศจนนําไปสูผลไดจริง เพ่ือใหผูรับการนิเทศ 
ใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน  และกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 
    2.6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูรับการนิเทศ 
     ศึกษานิเทศกมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการนิเทศท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน
ของผูรับการนิเทศ จนผูรับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ศึกษานิเทศกตองรูจักเสนพัฒนา
ของผูรับการนิเทศและเพียรพยายามกระตุนยั่วยุทาทายใหผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนา ดวยความรูสึกประสบผลสําเร็จเปนระยะๆ โดยพยามยามใหผูรับการนิเทศมีความรูสึกเปนเจาของ
การทํากิจกรรมและการพัฒนาของผูรับการนิเทศเอง ข้ันตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การรวม
พัฒนา และการสนับสนุนขอมูลใหกําลังใจใหผูรับการนิเทศคนหาปฏิบัติ  ประเมิน และปรับปรุงงานตาง ๆ
ไดดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเปนการพัฒนางานในภาวะปกติ  เปน
บุคลิกภาพถาวรของผูรับการนิเทศตลอดไป รวมท้ังเกิดความชื่นชมและศรัทธาความสามารถของตน 
    2.7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
     ศึกษานิเทศกมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานท่ีไดทําสําเร็จแลว  ดวยการรายงานผลท่ี
แสดงถึงการวิเคราะหอยางรอบคอบ  ซ่ึงครอบคลุมการกําหนดงานท่ีจะนําไปสูผลแหงการพัฒนา  การลง
มือปฏิบัติจริง  และผลท่ีปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การจัดทํารายงานเปนโอกาสท่ีจะไดคิดทบทวน
ถึงงานท่ีทําแลววามีขอจํากัด  ผลดี  ผลเสีย  ผลกระทบท่ีมิไดระวังไวอยางไร  ถาผลงานเปนผลดีจะชื่น
ชม  ภาคภูมิใจไดในสวนใด  นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนไดอยางไร  ถาผลงานยังไมสมบูรณ  จะ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมไดอยางไร  และจะนําประสบการณท่ีไดรับไปใชประโยชนในการทํางานตอไป
อยางไร  คุณประโยชนของรายงานท่ีดียอมนําไปสูการประเมินตนเอง  การชื่นชมความสามารถของ       
ผูปฏิบัติ  การเรียนรูเก่ียวกับความสามารถ  และศักยภาพของผูปฏิบัติท่ีจะกอใหเกิดการยอมรับและชื่นชม
ในความสามารถของตน 
    2.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
     ศึกษานิเทศกมีภารกิจในการพัฒนาผูรับการนิเทศโดยการใหคําปรึกษา แนะนํา หรือจัด
กิจกรรม เพ่ือใหผูรับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสําคัญตามเง่ือนไขท่ีผูนิเทศเสนอแนะ  ดังนั้น ผู
นิเทศตองประพฤติปฏิบัติใหเปนท่ีประจักษเสียกอน เพ่ือใหคําปรึกษา คําแนะนํา หรือกิจกรรมนั้น ๆ มี
น้ําหนัก มีความสําคัญนาเชื่อถือ  ผูนิเทศกจําเปนตองเปนแบบอยางท่ีดีท้ังบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน  มี
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คุณธรรมจรยิธรรม  จะชวยใหผูรับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาตอการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามดวย
ความพึงพอใจ 
    2.9 รวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
     ศึกษานิเทศกมืออาชีพรวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค เสนอแนวทางปรับปรุงท่ีดี
กวาเดิม แนะนําการปฏิบัติท่ีเปนผลดีกวาเดิม ไมหยุดอยูเพียงการวิพากษวิจารณ  แตจะชี้นําแนวทางการ
แกปญหา ท่ีนําไปสูผลดี เปนผูสามารถรวมคิด รวมวางแผน และรวมปฏิบัติ เพ่ือพัฒนางานขององคกร 
เพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน  ดวยความเต็มใจ เต็มความรูความสามารถและคาดหวังผลท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยตระหนักถึงความสําคัญ ยอมรับในความรูความสามารถและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
รวมท้ังเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ ท้ังนี้เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในการทํางาน  ท่ีจะนําไปสูผลงานท่ีดีท่ีสุดอยูเสมอ เปนท่ียอมรับของผูรับการนิเทศและ
ผูรวมงาน จนผูรับการนิเทศเกิดศรัทธาตอการนิเทศ  การปรับปรุงงานและการรวมงานกับผูอ่ืน 
    2.10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
     ความประทับใจของผูรับการนิเทศท่ีมีตอผูนิเทศอยางหนึ่ง คือ ความเปนผู 
รอบรู  ทันสมัย และทันโลก ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกทุกดานจน
สามารถสนทนากับผูอ่ืนดวยขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยและนําขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปใชในการพัฒนางาน
และพัฒนาผูรับการนิเทศ การตื่นตัว การรับรู และการมีขอมูลสารสนเทศเหลานี้ นอกจากเปนประโยชน
ตองานนิเทศแลว ยังนํามาซ่ึงการยอมรับและความรูสึกเชื่อถือของผูรับการนิเทศ อันเปนเง่ือนไขเบื้องตนท่ี
จะนําไปสูการพัฒนาท่ีลึกซ้ึงตอเนื่องตอไป 
    2.12 เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 
     ศึกษานิเทศกมืออาชีพสรางวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ ดวยการพูดนํา ปฏิบัติ
นํา และจัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการใหรางวัล แกผูรับการนิเทศท่ี
ปฏิบัติงานสําเร็จแลว จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง พัฒนางานไดเองของผูรับการ
นิเทศ  ศึกษานิเทศกจึงตองแสดงออกอยางชัดเจนและสมํ่าเสมอเก่ียวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางาน
วิชาการดวยความกระตือรือรน  เพียรพยายามท่ีจะบริการอยางเต็มท่ี  ตามขีดสูงสุดของความสามารถ 
เพ่ือใหผูรับการนิเทศ เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติ สามารถเลือกการกระทําท่ีสอดคลองกับ
วัฒนธรรม  แสดงออกและชื่นชมไดดวยตนเอง 
ศึกษานิเทศกมืออาชีพจึงตองสรางศรัทธาความไววางใจและความรูสึกประสบผลสําเร็จใหแกผูรับการนิเทศ
แตละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเปนผูนําทางวิชาการ  นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยาง
แทจริง 
    2.13 สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
     การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาใหพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับความกาวหนา
ของโลกอยางไมหยุดยั้ง ศึกษานิเทศกจําเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการตอการ
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองสมดุลและเสริมสรางซ่ึงกันและกันศึกษานิเทศกมืออาชีพจึงตองตื่นตัวอยูเสมอ 
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต กลาท่ีจะตัดสินใจดําเนินการเพ่ือผลตอ
วิชาชีพ การนิเทศการศึกษาในอนาคต อยางไรก็ตาม 
การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปนการประกันไดวาการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษา 
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จะปรับเปลี่ยนไดทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สงผลใหวิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาไดอยางยั่งยืน
ผันแปรตามความกาวหนาตลอดไป 
   3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
    3.1 จรรยาบรรณตอตนเอง 
     ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ   

   3.2 จรรยาบรรณตอวิชาชพี 
    ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ 
และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

    3.3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
     3.3.1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ให
กําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 
     3.3.2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะและนิสัยท่ี
ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
     3.3.3 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังทาง
กาย  วาจา และจิตใจ 
     3.3.4 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทาง
กาย  สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ 
     3.3.5 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและ 
เสมอภาค  โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
    3.4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
     3.4.1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยาง
สรางสรรค โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
    3.5 จรรยาบรรณตอสังคม 
     ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวมและ    
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   4. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ “ศึกษานิเทศก” 
    4.1 จรรยาบรรณตอตนเอง 
     4.1.1 ศึกษานิเทศก ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ  และ
วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตองประพฤติและ
ละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

(๑)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปน
แบบอยางท่ีดี 

(๒)  ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จอยางมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(๓)  ศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และสะสมผลงานอยางสมํ่าเสมอ 

(๔)  สรางผลงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพ 

(๕)  คนหาวิธีการทํางาน การพัฒนาวิชาชีพและ
สามารถนํามาประยุกตใหเกิดผลตอผูรับการ
นิเทศ 

(๖)  นิเทศโดยยึดผูรับการนิเทศเปนสําคัญดวย
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

(๗)  พัฒนาวิสัยทัศนโดยผสมผสาน
นวัตกรรม เทคโนโลย ีและแนวคิด เพ่ือใชใน
การพัฒนาวิชาชีพ 

(๑)  เก่ียวของกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติด 
จนขาดสติหรือแสดงกิริยาไมสุภาพเปนท่ีนา
รังเกียจในสังคม 

(๒)  ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรม 
ลวงละเมิดทางเพศ 

(๓)  ปฏิบัติตนหรือปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิด 
ความเสียหาย 

(๔)  ไมรับรู  ไมแสวงหาความรู นวัตกรรม 
      เทคโนโลย ีและแนวคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
      และวิชาชีพ 
 

     
    4.2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
     ศึกษานิเทศก ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคกรวิชาชีพ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
(๑)  แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของ

วิชาชีพ 
(๒)  รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหง

วิชาชีพ 
(๓)  ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานใน

วิชาชีพ ใหสาธารณชนรับรู 
(๔)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย

สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของ
ทางราชการ 

(๕)  เลือกใชหลักการ วิธีการท่ี
ถูกตอง ไดผลดี ทันสมัย และสอดรับกับ
ผูรับการนิเทศ 

(๖)  อุทิศตนเพ่ือประโยชนของผูรับการนิเทศ
และความกาวหนาของวิชาชีพ 

 

(๑)  วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ
จนทําใหเกิดความเสียหาย 

(๒)  ดูหม่ิน เหยียดหยาม ใหรายผูรวมประกอบ
วิชาชีพศาสตรในวิชาชีพหรือองคกร
วิชาชีพ 

(๓)  ประกอบการงานอ่ืนท่ีไมเหมาะสมกับ 
การเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

(๔)  ไมซ่ือสัตยสุจริต  ไมรับผิดชอบหรือไม
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ
ทางราชการ จนกอนใหเกิดความเสียหาย 

(๕)  คัดลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาเปน 
ของตน 

(๖)  ใชความรูทางวิชาการ วิขาชีพหรืออาศัย
องคกรวิชาชีพแสวงหาประโยชนเพ่ือ
ตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
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(๗)  สรางสรรคเทคนิค วิธีการใหม ๆ ทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ เปนสมาชิก
ท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

(๘)  แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในองคการ
หรือวิชาชีพอยางตอเนื่อง ใชศาสตรองค
ความรูในการปฏิบัติงาน 

(๙)  เขารวม สงเสริม และประชาสัมพันธ
กิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ
อยางสรางสรรค 

 

 

    4.3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
     4.3.1 ศึกษานิเทศก  ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ 
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 
     4.3.2 ศึกษานิเทศก  ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยท่ีถูกตอง ดีงาม   
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
     4.3.3 ศึกษานิเทศก  ตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
     4.3.4 ศึกษานิเทศก  ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา 
จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ 
     4.3.5 ศึกษานิเทศก  ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบโดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
(๑)  สนับสนุน สงเสริมผูรับการนิเทศใหประสบ

ความสําเร็จตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของแตละคน 

(๒)  สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิ
เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส 

(๓)  มขีอมูล แนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลาย 
ใหผูรับการนิเทศนําไปใชเปนตัวอยาง 

(๔)  รับฟงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของผูรับ 
การนิเทศ 

(๕)  ปฏิบัติหนาท่ีอยางมุงมั่น  ต้ังใจเพื่อใหผูรับการ
นิเทศพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

(๖)  ใหผูรับการนิเทศไดรวมวางแผนพัฒนาตนเอง
และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

(๗)  เสริมสรางความภาคภูมิใจใหผูรับการนิเทศดวย
การรับฟงความคิดเห็น ยกยอง ชมเชย และให
กําลังใจอยางกัลยาณมิตร 

(๑)  ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือ 
พวกพอง ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะ
เลือกปฏิบัติ 

(๒)  เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจาก
ผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาท่ี 
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    4.4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
     ศึกษานิเทศก พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดม่ันในระบบ
คุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
(๑)  เสียสละ เอ้ืออาทร และใหความชวยเหลือ

ผูรวมประกอบวิชาชีพ 
(๒)  สงเสริมและพิทักษสิทธิของผูรวมประกอบ

วิชาชีพ 
(๓)  เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
(๔)  ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของผูรวมประกอบวิชาชีพ 
(๕)  มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกัน

ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
 

(๑)  นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ ขอเสนอ
ไมเปนประโยชนตอการพัฒนา 

(๒)  สรางกลุมอิทธิพลภายในองคการหรือกลั่น
แกลง ผูรวมประกอบวิชาชีพใหเกิดความ
เสียหาย 

(๓)  แนะนําในทางไมถูกตองตอผูรวมประกอบ
วิชาชีพจนทําใหเกิดผลเสียตอผูรวม
ประกอบวิชาชีพ 

(๔)  ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน  
จนทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือผูรวม
ประกอบวิชาชีพ 

(๕)  ใชอํานาจหนาท่ีปกปองพวกพองของตนท่ี
กระทําผิดโดยไมคํานึงถึงความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนกับ ผูรวมประกอบวิชาชีพหรือ
องคการ 

(๖)  แอบอางชื่อหรือผลงานของผูรวมประกอบ
วิชาชีพเพ่ือประโยชนของตน 

(๗)  วิพากษ วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพ 
ในเรื่องท่ีกอใหเกิดความเสียหาย หรือ 
แตกความสามัคคี 

 
    4.5 จรรยาบรรณตอสังคม 
     ศึกษานิเทศก พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวมและยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
(๑)  ยึดม่ัน สนับสนนุ และสงเสริม  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรยิ ทรงเปนประมุข 

(๑)  ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนท่ีจัดเพ่ือประโยชนตอการศึกษา
ท้ังทางตรงหรือทางออม 
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(๒)  ใหความรวมมือและชวยเหลือในทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพแกชุมชน 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรู
และสามารถดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๔)  เปนผูนําในการวางแผนและดําเนินการ 
เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ 
ภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรม 

 

(๒)  ไมใหความรวมมือในการอนุรักษหรือ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือ
สิ่งแวดลอม 

(๓)  ไมประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
ในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม 

(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรม 
อันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
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