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กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
ค าน า 

 
กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมิน

สมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะท าให้ผู้ปฏิบัติ งานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น   ของ
ของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ ข้าพเจ้านางภรณ์วัศยา กาบค า ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒ จึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (Individual 
Development Planning : IDP) เพ่ือเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และเป็น
การพัฒนาที่ต่อเนื่องจนท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  อันน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จรงิสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 
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บทที่  ๑ 
ข้อมูลส่วนตัว 

 
ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ–สกุล  นางภรณ์วัศยา  กาบค า  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   
     วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน  ๓๕,๘๙๐  บาท  อายุการท างาน  ๑๒  ปี  ๓  เดือน 
 
วุฒิการศึกษา  

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา  การวิจัยและสถิติทางการศึกษา   
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
ภูมิล าเนา 
 บ้านเลขท่ี ๑๓๘ หมู่ที่ ๑๖  ต าบลชุมแพ  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
 บ้านเลขท่ี ๑๓๘ หมู่ที่ ๑๖  ต าบลชุมแพ  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ 
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๙๑๐๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

บทที่  ๒ 
ภารงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
ภารกิจงานประจ าตามกลุ่มงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ๒) งานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
      ๓) งานส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔) งานส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๕) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน า
ผลมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
      ๖) งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๗) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
 ๘) งานโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ๙) งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลโคกกุง ต าบลหนองไผ่และต าบลบ้านแงรวม 18 โรงเรียน 
 ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ภารกิจงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามนโยบาย 
    ๑. งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
 ๒. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมาย  
 ๓. เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ต้นแบบให้กับสถานศึกษา 



 ๓ 
 

 ขอบเขตของงาน  
 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้
สถานศึกษาผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดบริการสื่อ เผยแพร่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้  
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ส าหรับการจัดการเรียนรู้  
  ๒.๑ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  
  ๒.๒ สรุปผลการประเมินการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนาการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๔. จัดระบบบริการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความ
ต้องการของสถานศึกษา  
 ๕. นิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา  
 ๖. ประเมินการใช้ ระบบบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้  
 ๗. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 ผลที่คาดหวัง  
 ๑. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
 ๒. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถในการผลิต และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา         
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
 

 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็นผลจากการด าเนินงานของแต่ละขัน้ตอนการปฏิบัติ ส าหรับ
การตอบค าถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ๑. เครื่องมือการศึกษาความต้องการสภาพการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา       
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 
 



๔ 
 

 ๒. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา      
ในการจัดการเรียนรู้  
 ๓. แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ในการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา  
 ๔. แบบบันทึกผลการบริการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  
 ๕. แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการใช้ /การบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 ๖. แบบบันทึกการแก้ไขปรับปรุง รูปแบบการบริการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 ๗. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ / เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 ๘. แบบบันทึกผลการเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 ๙. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้  
 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง  
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

 ผลที่คาดหวัง  
 - สถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น  
 
 ๒. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

- ค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

 

 วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด 
 ๒. เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๕ 
 

 ผลที่คาดหวัง  
 ๑. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถในการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 
 ๒. ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงขึ้น 

 
๓. งานโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้น 
 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการประสาน  ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลโคกกุง ต าบลหนองไผ่และต าบลบ้านแงรวม ๑๘ โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บทที่  ๓ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

การปฏิบัติงานเพ่ือให้ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิ เทศก์             
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ      
เพ่ือประมวลพฤติกรรมที่ เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์        
และพฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค ์
 
มาตรฐานการปฏิบัติตนของศึกษานิเทศก์ (จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์) 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ

วิสัยทัศน์ ให้ทันตอ่การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่

ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ อารมณ ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ

ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน

ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
   



๗ 
 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา

เศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 



            ๘ 
บทท่ี ๔ 

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 
 

 

ที ่
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

 จรรยาบรรณต่อตนเอง     
๑. วินัยในตนเอง  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้

ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ งานส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 

๒. พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  (๑) ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ไดพั้ฒนาตนเองและพัฒนางาน 
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ 

(๒) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

(๓) ค้นหาวิธีการท างาน การพัฒนาวิชาชีพ
และสามารถน ามาประยุกต์ให้เกิดผลต่อผู้รับ
การนิเทศ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ทั้งผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการร่วมกันพัฒนา
การศึกษา 

(๔) นิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เพ่ือประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อผู้นิเทศ 
และผู้รับการนิเทศ 

๓. บุคลิกภาพ  พัฒนาบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ วางตนได้อย่างเหมาะสมทุก
สถานการณ์ 

๔. วิสัยทัศน์ในการท างาน ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยู่เสมอ 

พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษา 



๙ 

 

ที ่  

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ     
๑. ต้องรัก  ศรัทธา   (๑)รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่ง

วิชาชีพ 
(๒) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพ 
ให้สาธารณชนรับรู้ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ด ารงตนเป็นแบบอย่างทางวิชาชีพ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต   (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์
สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทาง
ราชการ 
(๒) เลือกใช้หลักการ วิธีการที่ถูกต้อง ได้ผลดี 
ทันสมัย และสอดรับกับผู้รับการนิเทศ 
(๓) อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของผู้รับการนิเทศ
และความกา้วหน้าของวิชาชีพ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เป็นทีรัก และไว้วางใจในการปฏิบัติ
หน้าที่  

๓. รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  (๑) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ 
(๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ
หรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้ศาสตร์องค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ พัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง  
องค์กร และเพ่ือนร่วมงาน 

๔. เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ 

เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ร่วมพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า เพ่ือ
องค์กรและส่วนรวม 



๑๐ 
 

 

ที ่
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ     
๑. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ 

ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้ก าลังใจ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดย
เสมอหน้า 

(๑) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานเพื่อ
ปกป้องสิทธิครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เป็นผู้ร่วมพัฒนาองค์กรที่ดี ทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน 

๒. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ
นิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๑) มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่
หลากหลายให้ผู้รับการนิเทศน าไปใช้เป็น
ตัวอย่าง 
(๒) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของ
ผู้รับการนิเทศ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เสริม และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ยอมรับทุกความคิดเห็น  

๓. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทาง
กาย วาจา และจิตใจ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งม่ัน  ตั้งใจเพื่อให้
ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

๔. ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ
เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ ์และสังคมของผู้รับบริการ 

ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒนา
ตนเองและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เป็นผู้มีหัวใจเป็นประชาธิปไตย 
ยอมรับในความเป็นตัวตนของคนอ่ืน  

๕. ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอ
ภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมชิอบ 

เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการ
นิเทศด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง 
ชมเชย และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ เต็มที่  
เต็มใจ เต็มก าลังทุกเม่ือ 



๑๑ 
 

 

ที ่
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ     
๑. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์  
(๑) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ 
(๒) ยอมรับในบทบาทของผู้น าและ     
ผู้ตามที่ด ี 
(๓) ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เป็นเพื่อร่วมงานที่ดี ส่งเสริมสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เพื่อองค์กรก้าวหน้า 

๒. ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

มีความรัก ความสามัคค ีและร่วมใจกัน
ผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ -มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
-มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
-องค์กรเป็นองค์ท่ีเข้มแข็งในการร่วม
แรงร่วมใจกันพัฒนา 
-เกิดการรวมพลังในการปฏิบัติหน้าที่ใน
งานทีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ที ่
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

 จรรยาบรรณต่อสังคม     
๑. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการ

อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อม  

(๑) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
(๒)  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ในทางวิชาการ หรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(๔) เป็นผู้น าในการวางแผนและ
ด าเนินการเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ -มีความรักศรัทธาในสถาบันหลักของ
ชาติ 
-มีความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพ
ให้ก้าวหน้าตามล าดับ 
-มีภาวะผู้น าผู้ตาม 
-เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น 

๒. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (๑) ปฏิบัติเวรรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(๓) ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ -ไม่เห็นแก่ตัว 
-รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 



๑๓ 
 

 

ที ่
 

จรรยาบรรณ 
 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

๓. ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(๑) ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
(๒) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม
พระราชด าริ และของเชื้อพระวงศ์   
ทุกประองค์ 

๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๓๑ มี.ค. ๖๕ รักและศรัทธาในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา....................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................................................................................................... 
.................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
(ลงชื่อ)...............................................   (ลงชื่อ)............................................   (ลงชื่อ)........................................................ 
        (นางภรณ์วัศยา  กาบค า)     (นายเชษฐา  พลธรรม)       (นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร) 
               ศึกษานิเทศก์         ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้บังคับบัญชา 
                (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 


