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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



ก 

 
ค าน า 

 
 

     คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในระดับนโยบาย และที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ให้สามารถ
น าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
 
       นายเชษฐา  พลธรรม 
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การปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

แนวคิด 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต ๒ เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ              
นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
๕. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
๖. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 
ขอบข่ายภารกิจ 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๒. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง และชุมชน 
 



๒ 
 

๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๓.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

๗. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) 
๘. งานธุรการ 

 
บทบาทหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
      นายเชษฐา   พลธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  และมีหน้าที่รับผิดชอบ  
ดังนี้ 
  ๑)  ควบคุม ก ากับ ติดตาม เร่งรัด วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข ปรับปรุง และประเมินผล        
การปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย 
  ๒)  ติดต่อ  ประสานงาน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ชี้แจงกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓)  บริหารงาน และวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 



๓ 
 
  ๔)  ตรวจ  กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานที่ผู้รับผิดชอบเสนอก่อนน าเสนอ                  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ตามล าดับเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  ๕)  ส่งเสริม  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา       
การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
  ๖)  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  ๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
บทบาทหน้าทีต่ามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

    นายเชษฐา   พลธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  และมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ
เรียน การสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑. งานนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้ 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ 
    ๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร  คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
    ๓.  การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
    ๔. การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและการ
พัฒนางานทางวิชาการ 
    ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 



๔ 
 

 บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มอบหมายให้นายเชษฐา  พลธรรม  มีหน้าที่
ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย นิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน         
การสอน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 

 ๑)  นางสุพัตรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)   
  ๒)  นางจินตนา  คงสิม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ๓)  นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    
  ๔)  นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

๕)  นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว     
   ๑)  นางจินตนา  คงสิม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลบ้านแก้ง             
และต าบลโคกสะอาด รวม   ๑๗  โรงเรียน 
   ๒)  นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบลผักปัง                 
และต าบลหนองคอนไทย รวม   ๑๗  โรงเรียน 
   ๓)  นายบุญทรัพย์  หลักม่วง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รับผิดชอบโรงเรียนในต าบล
กวางโจน  ต าบลบ้านดอน  และต าบลธาตุทอง  รวม  ๑๘  โรงเรียน 
   ๔)  นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   รับผิดชอบโรงเรียนในต าบล
หนองตูม  ต าบลโอโล  ต าบลกุดยม และต าบลบ้านเพชร รวม ๑๙  โรงเรียน 
 
มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

วิชาชีพทางการศึกษา 
        คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก ่การเปน็ผู้ร่วมงาน   
การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม  รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานเพ่ือให้สมาชิกยอมรับและเห็น
คุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ท่ีมีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการน าองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดย
ส่วนรวม 
 
 



๕ 
 

มาตรฐานที่ ๒  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา  โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  แสดงความรัก  ความเมตตา  และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการ
ตัดสินใจในการท างานต่างๆ เพ่ือผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ   ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  แล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมที่จะน าไปสู่ผล
ทางบวกเสมอ อีกท้ังระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบ โดยมิได้ตั้งใจเพ่ือน าไปสู่ความไว้วางใจความศรัทธา
ของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศ และเห็นประโยชน์ของการนิเทศ 

มาตรฐานที่ ๓ มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
        คุณประโยชน์ส าคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา  จนเป็นผลให้เกิด
การพัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องก าหนดปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ  โดยศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของผู้รับการนิเทศ  ก าหนดจุดที่จะพัฒนา  เลือกใช้วิธี
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆ  แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมินปรับปรุง 
ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน  และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้รับการ
นิเทศและศึกษานิเทศก์เพ่ิมพูนพัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ม า ต ร ฐ า น ที่  ๔  พั ฒ น า แ ผ น ก า ร นิ เ ท ศ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ เ กิ ด ผ ล จ ริ ง 
           ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจ ากัดของผู้รับการ
นิเทศ  สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง  และเป้าหมายของการพัฒนาเมื่อน าไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่าง
แท้จริง  แผนการนิเทศต้องมีกิจกรรมส าคัญที่น าไปสู่ผลของการพัฒนา  ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับ
ผลงานถือเป็นคุณภาพส าคัญท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง  มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง 

มาตรฐานที่ ๕  พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ  
           นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือส าคัญของศึกษานิเทศก์ในการน าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย  ตรงกับ
สภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจ ากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนน าไปสู่ผลได้จริง   เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพ
ของตนอย่างเต็มที่มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน  และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

มาตรฐานที่  ๖  จั ดกิ จกรรมการนิ เทศการศึ กษา โดย เน้ นผลถาวรที่ เ กิ ดแก่ ผู้ รั บการนิ เทศ 
           ศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้รับการ
นิเทศ จนผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศ
และเพียรพยายามกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทาย  ให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา  ด้วยความรู้สึก
ประสบผลส าเร็จเป็นระยะๆ โดยพยายามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการท ากิจกรรมและการพัฒนา
ของผู้รับการนิเทศเอง  ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา  และการสนับสนุนข้อมูล ให้
ก าลังใจ  ให้ผู้รับการนิเทศค้นหา ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  เพ่ือให้เกิดค่านิยมและ 

 



๖ 
 

นิสัยในการปฏิบัติ  เกิดเป็นการพัฒนางานในภาวะปกติเป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป  รวมทั้ง
เกิดความชื่นชมและศรัทธาความสามารถของตน 

มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
          ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถน าเสนอผลงานที่ได้ท าส าเร็จแล้วด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการ
วิเคราะห์อย่างรอบคอบ  ซึ่งครอบคลุมการก าหนดงานที่จะน าไปสู่ผลแห่งการพัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง และผลที่
ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การจัดท ารายงานเป็น โอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ท าแล้วว่ามีข้อจ ากัด ผลดี 
ผลเสีย  ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร  ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม  ภาคภูมิใจได้ในส่วนใดน าเสนอให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร และจะน าประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมน าไปสู่การประเมินตนเองการชื่นชม
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ  การเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ  และศักยภาพของผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับ
และชื่นชมในความความสามารถของตน 

มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
          ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้ค าปรึกษา แนะน าหรือจัดกิจกรรม เพ่ือให้
ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศเสนอแนะดังนั้น  ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือกิจกรรมนั้นๆ มีน้ าหนัก  มีความส าคัญน่าเชื่อถือ ผู้
นิเทศจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังบุคลิกภาพ  การปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม  จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศ
เชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา  และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ ๙ ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
           ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกว่าเดิม แนะน า
การปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์แต่จะชี้น าแนวทางการแก้ปัญหาที่น าไปสู่ผลดี 
เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชนด้วย
ความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและคาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น  โดยตระหนักถึงความส าคัญ ยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่าง
เต็มศักยภาพ  ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการท างาน  ที่จะน าไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็น
ที่ยอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน  จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อการนิเทศการปรับปรุงงานและการ
ร่วมงานกับผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ ๑๐  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
           ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ทันสมัยและทันโลก 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อ่ืนด้วยข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยและน าข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การตื่นตัว การ
รับรู้  และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้  นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว  ยังน ามาซึ่งการยอมรับและ
ความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน าไปสูการพัฒนาที่ลึกซ้ึง ต่อเนื่องต่อไป 



๗ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑  เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
          ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ  ด้วยการพูดน าปฏิบัติน าและจัด
ระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ  โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานส าเร็จแล้ว 
จนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์จึงต้อง
แสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอเก่ียวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น เพียร
พยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่  ตามขีดสูงสุดของความสามารถ  เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศเกิดความม่ันใจในการ
ปฏิบัติสามารถเลือกการกระท าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง ศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลส าเร็จ เกิดภาพความเป็นผู้น าทางวิชาการ   

มาตรฐานที่ ๑๒  สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
          การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่
หยุดยั้ง  ศึกษานิเทศก์จ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
สมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ  มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รอบด้าน  ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกล้าที่จะตัดสินใจด าเนินการเพ่ือผลต่อวิชาชีพ  การนิเทศการศึกษาใน
อนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพ  การนิเทศ
การศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้าตลอดไปมาตรฐานการปฏิบัติตน 
 
จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
   ๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ  และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
           จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   

๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก  ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ   และเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
           จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ 
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยทีถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ   

๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย  วาจา และ
จิตใจ 

 



๘ 
 

๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา
จิตใจ  อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 

๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค   โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
          จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ   

๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
          จรรยาบรรณต่อสังคม 

๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานธุรการ 

- แจ้งโรงเรียน 

- หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๙ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 

- รับเร่ือง 

- บนัทกึลงทะเบียน 

- เสนอ ผอ.กลุม่นิเทศฯ 

ผอ.กลุม่นิเทศ 

- พิจารณา 

- สัง่การ/มอบงาน 

แจ้งผู้ เก่ียวข้อง/เสนอ 

หน.กลุม่งาน 

กลุม่งานหลกัสตูร 

กลุม่งานนิเทศฯ 

กลุม่งานประกนัฯ 

กลุม่งานสือ่ 

กลุม่งานวดั/ประเมินผลฯ 

กลุม่งานเลขานกุารฯ 

หน.กลุม่งาน 

ผา่นเร่ือง 

ผอ.กลุม่นิเทศ 

ตรวจสอบ/ผา่นเร่ือง 

รอง ผอ.สพป.ชย.2 

วินิจฉยั/เสนอ ผอ.เขต 
ผอ.เขต 

อนมุตัิ/สัง่การ 



๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธรุการ 

กล ุม่งานพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

และกระบวนการเรยีนร ู ้

กล ุม่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

 ระบบบรหิารการจดัการการศึกษา 

กล ุม่งานวดัผลและประเมินผลการจดัการศึกษา 

กล ุม่งานสง่เสรมิ พฒันาระบบประกนัสขุภาพ

การศึกษา 

กล ุม่งานสง่เสรมิและพฒันาสื่อ  นวตักรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กล ุม่งานเลขานกุาร คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศศึกษา 

 

กล ุม่งานการศึกษาพิเศษ 



๑๑ 

 
คณะท างาน 

 
 
ที่ปรึกษา 
๑.นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
๒.นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
๓.นายเชษฐา  พลธรรม  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
คณะท างาน 
๑.นายเชษฐา  พลธรรม  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒.นางเทียนทอง ประทีปเมือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๓.นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
๔.นางสาวดรุณี อาจปรุ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๕.นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
๖.นางอุไรวรรณ  ชัยสงคราม พนักงานธุรการ 
๗.นายพิเชษ  ช านาญ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 


