คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา

นายเทิดชาย สุขโทน
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน กลุม่ งานประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
คู่มือการปฏิบัติงานจะกาหนดกระบวนการทางาน ขอบเขตของงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน สะดวกในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เทิดชาย สุขโทน
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน : งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา............................................... .๑๐
ภาคผนวก
มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์...................................................................................................................๑๓
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ที่ ๒๒/๒๕๕๙……………………………….๒๒

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อ ย่างมี คุณภาพได้มาตรฐานเท่ าเที ยมกั นโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่ง ผลให้ ผู้เ รียน ทั้ งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่ อส่ง เสริม ให้ส ถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริห ารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๖. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน

บทบาท หน้าที่ของศึกษานิเทศก์
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑) งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการ เรียนรู้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
๒)การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๓) การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สือ่ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครูและผูส้ นใจทั่วไป
๔) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพือ่ ให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง ในการบริหาร
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าทีเ่ กี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัตหิ น้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผูเ้ รียนในระดับสูง
มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาผลไปใช้ใน
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รบั การยอมรับและมีการ
พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถจัดกระบวนการเรียนรูบ้ รรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรือ่ งการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะใน การนิเทศการใช้
กลยุทธ์ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและ การประเมินเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรูก้ ารสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองไทยทีม่ ีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ การวิเคราะห์และ
กาหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา
โดย สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดทานโยบาย แผนและการ
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการวางแผนดาเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มงุ่ ให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
สาธิตแนะนาครูให้จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการนา
หลักสูตรไปใช้
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย การจัดทามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ
กากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและการ
วางระบบการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับ
การประเมินภายนอก
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยสามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการ
ศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจยั กระบวนการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ โดย
สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการนากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนาเสนอ
ความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงานผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ
แนะนาและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คณ
ุ ครูและบุคลากรทางการศึกษานาเสนอความรู้
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมเี ดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สานักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

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

โครงสร้างงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
-งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
-งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๒.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้
-งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓.วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
-งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

-งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ ระดับชาติ
๔.วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
-งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
-งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
-งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
-งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
๕.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
-งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
-งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
-งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
๖.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
-งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๗.ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
-งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั มอบหมาย

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

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิ เทศ
ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานของสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

๑. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑.๑ รวบรวม จัดทา ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
๑.๒ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๑.๓ จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๑.๔ ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้
๑) การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผูส้ ร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ
ครูต้นแบบ ครูแกนนา ผูป้ กครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทัง้
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย
๒)การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนาร่อง (Pilot Study)
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น
๑.๕ จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ประสบผลสาเร็จ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
2.1 ประสานการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 จัดทาแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
2.3 ดาเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
1) พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
2) จัดตั้งและดาเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
3) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น
2.4 จัดทาสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ
เครือข่ายการนิเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
3.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
3.2 ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
3.3 ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
3.4 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทารายงานเผยแพร่
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นาผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

ภาคผนวก

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์
มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้านคือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการกาหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อประมวล
พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่ครุ ุสภารับรองโดยมี
ความรู้ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การนิเทศการศึกษา
๑.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา
๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๕ การบริหารจัดการการศึกษา
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานทางวิชาการ
๑.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๙ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
๒. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษา ที่
คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

๑. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน
และมีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่

มาตรฐานความรู้
สาระความรู้
๑. การนิเทศ
๑. หลักการและรูปแบบการนิเทศ
การศึกษา
๒. วิธีการและกระบวนการนิเทศ
๓. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา
๓.๑ การวิเคราะห์พฤติกรรม
การนิเทศการศึกษา
๓.๒ การสร้างทักษะในการนิเทศ
๓.๓ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ
๓.๔ การนานวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
๓.๕ การควบคุมและการประเมิน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๔. การนิเทศภายใน
๒. นโยบายและ
๑. ระบบและทฤษฎีการวางแผน
การวางแผน
๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษา
๓. แผนการศึกษาระดับชาติและระดับ
ต่างๆ
๔. การวิเคราะห์และกาหนดนโยบาย
การศึกษา
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๖. การพัฒนาและประเมินนโยบาย
การศึกษา
๓. การพัฒนา
หลักสูตรและ
การสอน

๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร
๔. การจัดการเรียนรู้
๕. จิตวิทยาการศึกษา

สมรรถนะ
๑. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอน
และการบริหารจัดการการศึกษา
๓. สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่
ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

๑. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ
จัดทานโยบาย แผน และการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา
๒. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการ
กาหนดนโยบายและการวางแผน
ดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๓. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้
เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
๑. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและ การจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา
๒. สามารถสาธิต แนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ

๖. การวัดและการประเมินผล
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ

ผู้เรียน
๓. สามารถประเมินหลักสูตรและการนา
หลักสูตรไปใช้
๔. การประกัน
๑. การบริหารคุณภาพ
๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดทา
คุณภาพ
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน
การศึกษา
๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
๔. กระบวนการประเมินคุณภาพ
๒. สามารถนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
๓. สามารถให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และ
การวางระบบการจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพือ่ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก
๕. การบริหาร
๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด
๑. สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการจัด
จัดการ
การศึกษา
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
การศึกษา
๒. หลักการบริหารจัดการการศึกษา
เจตนารมณ์ของการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ
๓. การปฏิรปู การศึกษา
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๕. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้
กับการจัดการศึกษา
โรงเรียนเป็นฐาน
๖. การวิจัยทาง
๑. ระเบียบวิธีวิจัย
๑. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการ
การศึกษา
๒. กระบวนการวิจัย
นากระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
๓. การนาผลการวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
๒. สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการ
นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
๓. สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อสร้าง องค์
ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัด
การศึกษา
๗. กลวิธีการ
๑. กลวิธีการนาเสนอความรู้ แนวคิด ๑. สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ถ่ายทอดความรู้
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ
แนวคิด ทฤษฎี ๒. การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ๒. สามารถแนะนาและให้คาปรึกษา การ

และผลงานทาง
ผลการศึกษาค้นคว้า และอื่น ๆ
วิชาการ
๓. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน
วิชาการอย่างสร้างสรรค์

๘. การบริหาร
จัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. อินเทอร์เน็ต
๓. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
๕. สานักงานอัตโนมัติ

๙. คุณธรรมและ ๑. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ ผู้
จริยธรรม
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สาหรับ ผู้
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
ประกอบ
การศึกษา
วิชาชีพทางการ ๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ศึกษา

เขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓. สามารถนาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้
๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การพัฒนาตนและการพัฒนางานได้
อย่างเหมาะสม
๒. สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา
๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา
๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีดี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษาคุณสมบัติเบือ้ งต้นทีส่ าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็น
ผู้ร่วมงาน การเป็นผูจ้ ัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผูเ้ สนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้สมาชิก
ยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ทมี่ ีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนาองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม
๒. ตัดสินใจปฏิบัตกิ ิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รบั การนิเทศ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผูร้ ับการนิเทศด้วยการตัดสินใจใน
การทางานต่าง ๆ เพื่อผลการพัฒนาทีจ่ ะเกิดขึ้นกับผู้รบั การนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รบั การนิเทศแล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมทีจ่ ะนาไปสู่ ผลทางบวก
เสมอ อีกทัง้ ระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมทีม่ ีผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจเพื่อนาไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธาของ
ผู้รบั การนิเทศทีม่ ีต่อการนิเทศและเห็นประโยชน์ของการนิเทศ

๓.มุ่งมั่นพัฒนาผูร้ ับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกจิ กรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
คุณประโยชน์สาคัญของการนิเทศอยูท่ ี่ผรู้ ับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกจิ กรรมการพัฒนา จนเป็นผลให้เกิดการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องกาหนด ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนา
ผู้รบั การนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผูร้ ับการนิเทศกาหนดจุดที่จะพัฒนาเลือกใช้วิธี
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รบั การนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน
ปรับปรุง ให้ผู้รบั การนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางทีเ่ หมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัตจิ นเป็นผลให้ศักยภาพ
ของผูร้ ับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพิม่ พูนพัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้
๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้
อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไข ข้อจากัดของผู้รบั การนิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และ
เป้าหมายของการพัฒนา เมื่อนาไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง แผนการนิเทศต้องมีกจิ กรรม
สาคัญที่นาไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับผลงานถือเป็นคุณภาพสาคัญที่นาไปสู่
การปฏิบัตงิ านที่มปี ระสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง
๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับนวัตกรรม
การนิเทศเป็นเครื่องมือสาคัญของศึกษานิเทศก์ในการนาไปสู่ผลงานทีม่ ีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ ศึกษานิเทศก์
มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย ตรงกับ
สภาพการณ์ เงือ่ นไข ข้อจากัดของงานและผู้รบั การนิเทศจนนาไปสู่ผลได้จริง เพือ่ ให้ผู้รบั การนิเทศ ใช้ศักยภาพ
ของตนอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้
๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รบั การนิเทศศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือก
และใช้กิจกรรมการนิเทศทีจ่ ะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผูร้ ับการนิเทศ จนผูร้ ับการนิเทศมีนิสัยในการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จกั เส้นพัฒนาของผู้รบั การนิเทศและเพียรพยายามกระตุ้นยั่วยุท้าทาย
ให้ผรู้ ับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ด้วยความรู้สึกประสบผลสาเร็จเป็นระยะๆ โดยพยามยาม
ให้ผรู้ ับการนิเทศมีความรูส้ ึกเป็นเจ้าของการทากิจกรรมและการพัฒนาของผูร้ ับการนิเทศเอง ขั้นตอนในการ
นิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา และการสนับสนุนข้อมูลให้กาลังใจให้ผรู้ ับการนิเทศค้นหา
ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่าง ๆได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเป็นการ
พัฒนางานในภาวะปกติ เป็นบุคลิกภาพถาวรของผูร้ ับการนิเทศตลอดไป รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธา
ความสามารถของตน
๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถนาเสนอผลงานที่
ได้ทาสาเร็จแล้ว ด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมการกาหนดงานทีจ่ ะ
นาไปสู่ผลแห่งการพัฒนา การลงมือปฏิบัตจิ ริง และผลทีป่ รากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การจัดทารายงาน

เป็นโอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานทีท่ าแล้วว่ามีข้อจากัด ผลดี ผลเสีย ผลกระทบทีม่ ิได้ระวังไว้อย่างไร ถ้า
ผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด นาเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่
สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพิม่ เติมได้อย่างไร และจะนาประสบการณ์ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ในการทางานต่อไป
อย่างไร คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมนาไปสู่การประเมินตนเองการชื่นชม
ความสามารถของผู้ปฏิบัติการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ และศักยภาพของ ผู้ปฏิบัติทจี่ ะก่อให้เกิดการ
ยอมรับและชื่นชมในความสามารถของตน
๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รบั การนิเทศโดยการให้คาปรึกษา
แนะนา หรือจัดกิจกรรม เพื่อให้ผรู้ ับการนิเทศปฏิบัตหิ รือแสดงพฤติกรรมสาคัญตามเงื่อนไขทีผ่ ู้นิเทศ
เสนอแนะ ดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพื่อให้คาปรึกษา คาแนะนา หรือ
กิจกรรมนัน้ ๆ มีน้าหนัก มีความสาคัญน่าเชื่อถือ ผู้นิเทศจาเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทงั้ บุคลิกภาพ การ
ปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ผรู้ ับการนิเทศเชือ่ ถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตาม
ด้วยความพึงพอใจ
๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดกี ว่าเดิม แนะนาการปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการ
วิพากษ์วิจารณ์ แต่จะชี้นาแนวทางการแก้ปญ
ั หา ที่นาไปสูผ่ ลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วม
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและ
คาดหวังผลที่ดีทสี่ ุดทีจ่ ะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความสาคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพือ่ เสริมสร้าง
บรรยากาศประชาธิปไตยในการทางาน ที่จะนาไปสูผ่ ลงานที่ดีที่สุดอยูเ่ สมอ เป็นที่ยอมรับของผูร้ ับการนิเทศ
และผูร้ ่วมงาน จนผู้รบั การนิเทศเกิดศรัทธาต่อการนิเทศ การปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผูอ้ ื่น
๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาความประทับใจของผูร้ ับการนิเทศที่มีตอ่ ผู้นเิ ทศ
อย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผูร้ อบรู้ ทันสมัย และทันโลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อื่นด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้
ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รบั การนิเทศ การตื่นตัว การรับรู้ และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ นอกจาก
เป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังนามาซึ่งการยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รบั การนิเทศ อันเป็นเงื่อนไข
เบื้องต้นที่จะนาไปสูก่ ารพัฒนาทีล่ ึกซึง้ ต่อเนือ่ งต่อไป
๑๑. เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางาน
วิชาการ ด้วยการพูดนา ปฏิบัตินา และจัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการให้
รางวัลแก่ผู้รบั การนิเทศที่ปฏิบัตงิ านสาเร็จแล้ว จนนาไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนา
งานได้เองของผูร้ ับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์จึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม่าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน

การพัฒนางานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น เพียรพยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่ ตามขีดสูงสุดของ
ความสามารถ เพื่อให้ผรู้ ับการนิเทศ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ สามารถเลือกการกระทาที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและ
ความรู้สึกประสบผลสาเร็จให้แก่ผู้รบั การนิเทศแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ นาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนา
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง ศึกษานิเทศก์จาเป็นต้องรูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กล้าทีจ่ ะตัดสินใจดาเนินการเพื่อผลต่อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้า
ตลอดไป
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สจุ ริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รบั บริการ
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์
และผูร้ ับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์และผู้รบั บริการ ตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ
๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา
จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผูร้ ับบริการ
๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าทีโ่ ดยมิชอบจรรยาบรรณต่อผูร้ ่วมประกอบวิชาชีพ
๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ

คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ “ศึกษานิเทศก์”
จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑. ศึกษานิเทศก์ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น
แบบอย่างที่ดี
(๒) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จ
อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
(๓) ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และสะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ
(๔) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
(๕) ค้นหาวิธีการทางาน การพัฒนาวิชาชีพและ
สามารถนามาประยุกต์ให้เกิดผลต่อผู้รบั การนิเทศ
(๖) นิเทศโดยยึดผูร้ ับการนิเทศเป็นสาคัญด้วย
กระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันอย่างสม่าเสมอ
(๗) พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสานนวัตกรรม
เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพ

(๑) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติ
หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูส้ าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิด
ทางเพศ
(๓) ปฏิบัติตนหรือปฏิบัตงิ านที่กอ่ ให้เกิดความเสียหาย
(๔) ไม่รับรู้ ไม่แสวงหาความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๒. ศึกษานิเทศก์ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของ
วิชาชีพ
(๒) รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
(๓) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มผี ลงานในวิชาชีพ ให้
สาธารณชนรับรู้
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ
(๕) เลือกใช้หลักการ วิธีการที่ถูกต้อง ได้ผลดี
ทันสมัย และสอดรับกับผูร้ ับการนิเทศ
(๖) อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผูร้ ับการนิเทศและ
ความก้าวหน้าของวิชาชีพ
(๗) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ
(๘) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั สมาชิกในองค์การหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้ศาสตร์องค์ความรู้ใน
การปฏิบัตงิ าน
(๙) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์

(๑) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์การหรือวิชาชีพจนทา
ให้เกิดความเสียหาย
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผูร้ ่วมประกอบวิชาชีพ
ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็น ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทาง
ราชการ จนก่อนให้เกิดความเสียหาย
(๕) คัดลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
(๖) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิขาชีพหรืออาศัยองค์กร
วิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ

ที่ปรึกษา
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
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