
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
  ! มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
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วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา 

  ลักษณะของวิชาชีพควบคุม 
  วิชาชีพ  (Profession)  เปนอาชีพใหบริการแกสาธารณชนท่ีตองอาศัยความรู  
ความชํานาญเปนการเฉพาะ  ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอื่น  และมีมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพ โดยผูประกอบวิชาชีพตองฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอน  
ท่ีจะประกอบวิชาชีพตางกับอาชีพ (Career) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ตองทําใหสําเร็จ โดยมุงหวัง
คาตอบแทนเพื่อการดํารงชีพเทาน้ัน 
 วิชาชีพซึ่งไดรับยกยองใหเปนวิชาชีพช้ันสูง ผูประกอบวิชาชีพยอมตองมีความ
รับผิดชอบอยางสูงตามมา  เพราะมผีลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน จึงตองมีการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ เพื่อใหเกิดความม่ันใจตอผูรับบริการและสาธารณชน  
โดยผูประกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา  (Intellectual Method)  
ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ  (Long Period  of Training)  มีอิสระในการใชวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
(Professional Ethics) รวมท้ังตองมีสถาบันวิชาชีพ  (Professional  Institution)  หรือองคกร
วิชาชีพ (Professional Organization)  เปนแหลงกลางในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ 
 

 การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม 
 วิชาชีพทางการศึกษา  นอกจากจะเปนวิชาชีพช้ันสูงประเภทหน่ึงเชนเดียวกับ
วิชาชีพช้ันสูงอ่ืน  เชน  แพทย  วิศวกร  สถาปนิก  ทนายความ  พยาบาล  สัตวแพทย  ฯลฯ  
ซ่ึงจะตองประกอบวิชาชีพเพื่อบรกิารตอสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพน้ันๆ แลว  ยังมี
บทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ  กลาวคือ 
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   1. สรางพลเมืองดีของประเทศ  โดยการใหการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจะทําให 
ประชาชนเปนพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติตองการ 
   2.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ 
   3.   สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ     จากคนรุนหน่ึงไปอีก 
รุนหนึ่ง  ใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนาน 
   จากบทบาทและความสําคัญดังกลาว  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินงานกํากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษา  โดยกําหนดใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูบริหารการศึกษา  
ใหมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ัง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ซ่ึงเปนกฎหมายเกี่ยวกับ
วิชาชีพทางการศึกษา  กําหนดใหวิชาชีพทางการศกึษาเปนวิชาชีพควบคุม  ประกอบดวย 
    1.   วิชาชีพครู 
    2.   วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
    3.   วิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
    4.   วิชาชีพควบคุมอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม  จะเปนหลักประกัน
และคุมครองใหผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ  รวมทั้งจะเปนการ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึน 
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  การประกอบวิชาชีพควบคุม 
  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่
กฎกระทรวงกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม  ตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัด
และเงื่อนไขของคุรุสภา  ดังน้ี 
 1. ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ  โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามท่ีคุรุสภากําหนด  ผูไมไดรับอนุญาต  หรือสถานศึกษาที่รับผูไมไดรับใบอนุญาต
เขาประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา  จะไดรับโทษตามกฎหมาย 
 2.  ตองประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งตองพัฒนา 
ตนเองอยางตอเน่ือง  เพือ่ดํารงไวซ่ึงความรูความสามารถ  และความชํานาญการตามระดับ 
คุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
 3.  บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีสิทธิ 
กลาวหา  หรือกรรมการคุรุสภา  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  และบุคคลอ่ืน  มีสิทธิ
กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณได 
 4. เมื่อมีการกลาวหาหรือกลาวโทษ  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉยั  
ช้ีขาดใหยกขอกลาวหา/กลาวโทษ  ตักเตือน  ภาคทัณฑ  พักใชใบอนุญาต  หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได  และผูถูกพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตไมสามารถประกอบ
วิชาชีพตอไปได 
 การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม  นับเปนความกาวหนา 
ของวิชาชีพทางการศึกษา  และเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึน  อันจะเปนผลดี 
ตอผูรับบริการทางการศกึษาที่จะไดรบัการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สงูข้ึนดวย 
ซ่ึงจะทําใหวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษาไดรับความเช่ือถือ  ศรัทธา  มีเกียรติ 
และศักดิ์ศรีในสังคม 
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ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา    คือ    ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ 
ท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง
ประพฤติปฏบัิติตาม  เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสรางความเช่ือมั่น
ศรัทธาใหแกผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการท่ี
กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา  และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม นั้น  
เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะ  ตองใชความรู  ทักษะ  และความเช่ียวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพ  
 ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49  
กําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ  3  ดาน ประกอบดวย  
      1.  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   หมายถึง    ขอกําหนดสําหรับผูท่ีจะ 
เขามาประกอบวิชาชีพ จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบ
วิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวาเปน
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณพรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาได 
 2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
ใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  เพื่อให
เกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตาม
ระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพฒันาตามเกณฑที่
กําหนดวามีความรู ความสามารถ และความชํานาญ  เพียงพอท่ีจะดํารงสถานภาพของการ
เปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม  น่ันก็คือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอ
ใบอนุญาตทุกๆ  5  ป 
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 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน     หมายถึง      ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของ 
ผูประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการ
ประพฤติปฏบัิติ  เพื่อดํารงไวซึ่งช่ือเสียง  ฐานะ  เกียรติ  และศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ  ตามแบบ
แผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาจะกําหนดเปนขอบังคับตอไป     หาก
ผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
อื่นจนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลว ผูน้ันอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัย   
ช้ีขาดอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี  (1)  ยกขอกลาวหา  (2)  ตักเตือน  (3)  ภาคทัณฑ          
(4)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แตไมเกิน  5  ป  (5)  เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (มาตรา 54) 
 

               
 
        สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของสํารวจความคิดเห็น  จัดประชุมสัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ  ท้ังดานการผลิต  การพัฒนา  และการประกอบวิชาชีพ  รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อนํามากําหนดเปนสาระสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพ  ซ่ึงไดรบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุมครั้งที ่  5/2548  วันที่  21 มนีาคม 2548  
และที่ประชุม คณะกรรมการคุรุสภาครั้งท่ี  6/2548  วันท่ี  18  เมษายน  2548  ไดอนุมัติให
ออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนท่ีเรียบรอย
แลว   



 7

 
 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพ  ซ่ึงจะ 
ตองประพฤติปฏิบัต ิ   เพ่ือใหเกิดผลดีตอผูรับบรกิาร     อันถือเปนเปาหมายหลักของการ 
ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา  ซ่ึงผูประกอบวิชาชพีจะตองศึกษาเพ่ือใหเกดิความรูความ 
เขาใจที่ถูกตอง  ใหสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพใหสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
และไดรับการยอมรบัยกยองจากสงัคม 
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มาตรฐานวิชาชีพครู 

 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

มาตรฐานความรู 
 มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภา 
รับรอง  โดยมีความรู  ดังตอไปน้ี 
  1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
  2.   การพัฒนาหลักสูตร 
  3.   การจัดการเรยีนรู 
  4.   จิตวิทยาสําหรับครู 
  5.   การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  6.   การบริหารจดัการในหองเรียน  
  7.   การวิจัยทางการศึกษา 
  8.   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  9.  ความเปนครู 
 

สาระความรู และ สมรรถนะของครู 
1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับคร ู   
 สาระความรู   
  1)  ภาษาไทยสําหรับครู 
  2)  ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ  สําหรับครู      
  3)  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 
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  สมรรถนะ 
  1)  สามารถใชทักษะในการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนภาษาไทย   
   เพื่อการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 
  2)  สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน  การเขียนภาษาอังกฤษ  
                     หรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 
  3)  สามารถใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน 
 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
 สาระความรู 
  1)  ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
  2)  ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
  3)  วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
  4)  ทฤษฎีหลักสูตร 
  5)  การพัฒนาหลักสูตร 
  6)  มาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันของหลักสูตร 
  7)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
  8)  ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถวิเคราะหหลักสูตร 
  2)  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย 
  3)  สามารถประเมินหลักสูตรได ท้ังกอนและหลังการใชหลักสูตร 
  4)  สามารถจัดทําหลักสูตร 
3.  การจัดการเรียนรู 
 สาระความรู 
  1)  ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน 
  2)  รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
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   3)  การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู 

  4)  การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู 
  5)  การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 
  6)  เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู 
  7)  การใชและการผลิตส่ือและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู    
  8)  การจัดการเรยีนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
  9)  การประเมินผลการเรียนรู 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค 
  2)  สามารถออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
  3)  สามารถเลือกใช  พัฒนาและสรางส่ืออุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนรูของ 
   ผูเรียน 
  4)  สามารถจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการ 
   เรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล 
4.   จิตวิทยาสําหรับคร ู
 สาระความรู 
  1)  จิตวิทยาพื้นฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษย 
  2)  จิตวิทยาการศึกษา 
  3)  จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  เขาใจธรรมชาติของผูเรียน 
  2)  สามารถชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตน 
  3)  สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4)  สามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
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 5.   การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมนิผลทางการศึกษา 
  2)  การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  3)  การประเมินตามสภาพจริง 
  4)  การประเมินจากแฟมสะสมงาน 
  5)  การประเมินภาคปฏิบัติ 
  6)  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง 
  2)  สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรงุการจัดการเรียนรูและ 
   หลักสูตร 
6.  การบริหารจดัการในหองเรียน 
 สาระความรู 
  1)  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
  2)  ภาวะผูนําทางการศึกษา 
  3)  การคิดอยางเปนระบบ 
  4)  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
  5)  มนุษยสัมพนัธในองคกร 
  6)  การติดตอสื่อสารในองคกร    
  7)  การบริหารจดัการช้ันเรียน 
  8)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
  9)  การทํางานเปนทีม 
  10)  การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
  11)  การจัดโครงการฝกอาชีพ 
  12)  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
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  13)  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  14)  การศึกษาเพือ่พัฒนาชุมชน 
 สมรรถนะ 
  1)  มีภาวะผูนํา 
  2)  สามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน 
  3)  สามารถส่ือสารไดอยางมีคุณภาพ 
  4)  สามารถในการประสานประโยชน 
  5)  สามารถนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการ 
7.  การวิจัยทางการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  ทฤษฎีการวิจัย 
  2)  รูปแบบการวิจัย 
  3)  การออกแบบการวิจัย 
  4)  กระบวนการวิจัย 
  5)   สถิติเพื่อการวิจัย 
  6)  การวิจัยในชั้นเรยีน 
  7)  การฝกปฏิบัติการวิจัย 
  8)  การนําเสนอผลงานวิจัย 
  9)  การคนควา ศึกษางานวิจยัในการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู 
  10)  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา 
  11)  การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
  2)  สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพฒันาผูเรียน 
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 8.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 สาระความรู 

1) แนวคิด  ทฤษฎ ีเทคโนโลยี  และนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสรมิการ  
      พัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

  2)  เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  3)  การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและ   
                     สารสนเทศ 
  4)  แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
  5)  การออกแบบ การสราง การนําไปใช  การประเมินและการปรับปรุง 
                    นวัตกรรม 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถเลือกใช ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียน 
                     เกิดการเรียนรูท่ีดี 
  2)  สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีด ี
  3)  สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรยีนรูของ 
   ผูเรียน 
9.  ความเปนครู 
 สาระความรู 
  1)  ความสําคัญของวิชาชีพครู  บทบาท  หนาที่  ภาระงานของครู 
  2)  พัฒนาการของวิชาชีพครู 
  3)  คุณลักษณะของครูที่ดี 
  4.) การสรางทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
  5)  การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู 
  6)  การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ 
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  7)  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
  8)  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  9)  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  รัก เมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน 
  2)  อดทนและรับผิดชอบ 
  3)  เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 
  4)  มีวิสัยทัศน 
  5)  ศรัทธาในวิชาชีพครู 
  6)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 
 

มาตรฐานประสบการณของคร ู
 ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา 
ไมนอยกวา 1 ป      และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ   วิธีการ และเงื่อนไขท่ี 
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด  ดังน้ี 
  1.   การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
  2.   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

 
สาระการฝกทักษะ และ สมรรถนะของคร ู 

1.  การฝกปฏิบติัวิชาชีพระหวางเรียน 
 สาระการฝกทักษะ 
  1)  การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพใน 
                    สถานศึกษา 
               2)  ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน  โดยการสังเกต  สัมภาษณ    
                    รวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา 
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   3)  มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง 
                    การนําหลักสูตรไปใช 
  4)  ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา  
  5)  ฝกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู  โดยเขาไป 
                    มีสวนรวมในสถานศึกษา 
  6)  การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนไดตามความแตกตางของผูเรียน 
  2)  สามารถจัดทําแผนการเรียนรู 
  3)  สามารถฝกปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทําแผนการสอน ปฏิบัติการสอน 
   ประเมินผลและปรับปรุง 
  4)  สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
2.  การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
 สาระการฝกทักษะ 
  1)  การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  2)  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
  3)  การจัดกระบวนการเรียนรู 
  4)  การเลือกใช การผลิตส่ือและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู 
  5)  การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู 
  6)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  7)  การทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน 
  8)  การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจดัการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ 
   ผูเรียน 
  9)  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู 
  10) การสัมมนาทางการศึกษา 
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 สมรรถนะ 
  1)  สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ   
  2)  สามารถประเมิน ปรับปรงุ และพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับ 
   ศักยภาพของผูเรียน 
  3)  สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน 
  4)  สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรูและการพัฒนาผูเรียน 

 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที ่ 1 ปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู   หมายถึง   การศึกษา 
คนควาเพื่อพฒันาตนเอง  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ  และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีองคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดข้ึน  เชน  การประชุม  การอบรม             
การสัมมนา  และการประชุมปฏิบัติการ  เปนตน  ท้ังนี้ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏ
ชัดเจน 
 มาตรฐานที ่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีจ่ะเกิดแกผูเรียน 
 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  หมายถึง    
การเลือกอยางชาญฉลาด  ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน  ดังน้ัน  ในการเลือกกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 
 มาตรฐานที ่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 การมุงม่ันพฒันาผูเรียน  หมายถึง  การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของ 
ครูท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ  
โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหา  ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน  ปรับเปล่ียนวิธีการสอนที่จะ
ใหไดผลดีกวาเดิมรวมท้ังการสงเสรมิพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน
อยางเปนระบบ 
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 มาตรฐานที ่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏบิตัิไดเกิดผลจริง 
 การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  หมายถึง  การเลือกใช  
ปรับปรุงหรอืสรางแผนการสอน  บันทึกการสอน  หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอืน่ๆ ท่ี
สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
 มาตรฐานที ่ 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพอยูเสมอ 
 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  หมายถึง  การประดิษฐ
คิดคน  ผลิตเลือกใช  ปรับปรุงเครือ่งมืออุปกรณ  เอกสารส่ิงพิมพ  เทคนิควิธีการตางๆ 
เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 
 มาตรฐานที ่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
 การจัดการเรยีนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน  หมายถึง  การจัดการ
เรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู  ตามสภาพความ
แตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจรงิ และสรุปความรูท้ังหลายไดดวยตนเอง  กอใหเกิด
คานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
 มาตรฐานที ่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมรีะบบ 
 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  หมายถึง  การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ  ปจจัย  และ
การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ  โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี ้
 1) ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพฒันา  และเปาหมายของการ 
  พัฒนาผูเรียน 
 2)   เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนํามาใชเพื่อการพัฒนา 
                   คุณภาพของผูเรียน  และข้ันตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนัน้ๆ 
 3)   ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกําหนด ท่ีเกิดกับผูเรียน 
 4)   ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดีย่ิงข้ึน 
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 มาตรฐานที ่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  หมายถึง  การแสดงออก  การประพฤติ
และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป  การแตงกาย  กิริยา  วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับ
ความเปนครูอยางสม่ําเสมอ  ท่ีทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา  และถือเปนแบบอยาง 
 มาตรฐานที ่ 9  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
 การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  หมายถึง  การตระหนักถึง
ความสําคัญ  รับฟงความคิดเห็น  ยอมรับในความรูความสามารถ  ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา  และรวมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน 
 มาตรฐานที ่ 10  รวมมือกบัผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 
 การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา  ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและ
กัน  และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 
 มาตรฐานที ่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การคนหา  สังเกต  จดจํา 
และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห  วิจารณอยางมีเหตุผล  และใชขอมูลประกอบการ
แกปญหา  พฒันาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
 มาตรฐานที ่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  หมายถึง  การสรางกิจกรรม
การเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน
และการจัดกจิกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาของผูเรียนที่ถาวร  เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหน่ึงที่จะนําเอาวิกฤติ
ตางๆ  มาเปนโอกาสในการพัฒนา  ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของ
ปญหาไปในทางการพัฒนา  กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน  ครูจึงตองเปนผู
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มองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได  กลาท่ีจะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกปญหา  มิได
ตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ 
โอกาส  มองเห็นแนวทางท่ีนําสูผลกาวหนาของผูเรียน 
 
มาตรฐานการปฏิบัตติน 
จรรยาบรรณตอตนเอง 
 1.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ตองมีวินัยในตนเอง   พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน  ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองอยูเสมอ  
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 2.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ   เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 3.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส   ชวยเหลือ  สงเสริม 
ใหกําลังใจแกศิษย  และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา   
 4.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู    ทักษะ  และนิสัยที่
ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 5.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏบัิติตนเปนแบบอยางที่ดี       
ท้ังทางกาย  วาจา และจิตใจ 
 6.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ  
 7.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค   โดยไม 
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
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จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 
 8.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 
โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ  
จรรยาบรรณตอสังคม 
 9.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พงึประพฤติปฏิบติัตน เปนผูนําในการอนุรักษ
และ พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม รักษาผลประโยชน 
ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข 
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มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
มาตรฐานความรู 
 1.  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิ
อื่นท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีความรู  ดังตอไปน้ี 
   1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
   2)   นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
   3)   การบริหารดานวิชาการ 
   4)   การบริหารดานธุรการ  การเงิน  พัสดุและอาคารสถานที่ 
   5)   การบริหารงานบุคคล 
   6)   การบริหารกิจการนักเรียน 
   7)   การประกันคุณภาพการศึกษา 
   8)   การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   9)   การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
   10)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
 2.  ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบรหิารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ     
 1.   มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา  5 ป   หรือ 
 2.   มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด / 
หัวหนาสาย /หัวหนางาน / ตําแหนงบริหารอ่ืน ๆ   ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 

สาระความรู  และ สมรรถนะของผูบรหิารสถานศึกษา 
1.  หลักและกระบวนการบรหิารการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และการบริหารการศึกษา 
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  2)  ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม 
  3)  การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 
             4)  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา  
  5)  บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหาร 
   การศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
  2)  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห  และสรางองคความรูในการบรหิารจัดการ 
   การศึกษา 
  3)  สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 
  4)  สามารถจัดองคกร โครงสรางการบรหิาร  และกําหนดภารกิจของครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม  
2.   นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัด 
   การศึกษา 
  2)  ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
  3)  การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา 
  4)  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  5)  การพัฒนานโยบายการศึกษา 
  6)  การประเมินนโยบายการศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา  
  2)  สามารถกําหนดนโยบาย  วางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 
   การจัดการศึกษา 
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  3)  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีมุงใหเกิดผลดี คุมคาตอ 
   การศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม 
  4)  สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติั 
  5)  สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 
 
3.   การบริหารดานวิชาการ 
 สาระความรู 
  1)  การบริหารจดัการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
  2)   หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
  3)   การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
  4)   หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 
  5)   กลยุทธการนิเทศการศึกษา 
  6)   การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
  7)   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศกึษา 
  8)   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมนิผลทางการศึกษา 
  9)  สถิติและคอมพิวเตอรเพือ่การวิจัย 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถบริหารจัดการการเรียนรู 
  2)  สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3)  สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
  4)  สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
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4.  การบริหารดานธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่ 
 สาระความรู 
  1)  กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี 
  2)  การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
  3)  เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2)  สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 
  3)  สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได 
   อยางมีประสิทธิภาพ 
  4)  สามารถพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 
5.  การบริหารงานบุคคล 
 สาระความรู 
   หลักการบริหารงานบุคคล 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธภิาพเขามาปฏิบัติงาน 
  2)  สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  3)  สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
   อยางมีประสิทธิภาพ 
  4)  สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรใน 
                   สถานศึกษา   
  5)  สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากร 
                   ในสถานศึกษา 
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6.  การบริหารกจิการนักเรียน 
 สาระความรู 
  1)  คุณธรรม จรยิธรรม คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  2)  ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
  3)  การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 
  2)  สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 
  3)  สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ 
  4)  สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ 
7.   การประกันคณุภาพการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักการ และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2)  องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3)  มาตรฐานการศึกษา 
  4)  การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
             5)  บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
  2)  สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการ 
   ศึกษาของสถานศึกษา  
  3)  สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับ 
   การประเมินภายนอก 
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8.   การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระความรู 
  1)   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  2)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  3)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู 
   สมรรถนะ 
  1)  สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ 
                   ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
  2)  สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหาร จัดการ 
  3)  สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
9.  การบริหารการประชาสมัพันธและความสัมพันธชมุชน 
 สาระความรู 
  1)  หลักการประชาสัมพันธ 
  2)  กลยุทธการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
    สมรรถนะ 
  1)   สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  2)  สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน  
  3)  สามารถใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพันธ  
  4)  สามารถสรางกิจกรรมเพือ่พัฒนาความสัมพันธอนัดีกับชุมชน   โดยม ี
                   เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
  5) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 
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 10.   คุณธรรมและจริยธรรมสําหรบัผูบริหารสถานศึกษา 
  สาระความรู 
  1)   คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
  2)   จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
  3)   การพัฒนาจริยธรรมผูบรหิารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
  4)   การบริหารจดัการบานเมืองที่ดี  (Good  Governance) 
  สมรรถนะ 
  1)  เปนผูนําเชิงคุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
  2)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
  3)  สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจรยิธรรมที่เหมาะสม 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที ่ 1 ปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบรหิาร 
การศึกษา 
 คุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีสําคัญประการหน่ึงของผูบริหารมืออาชีพ  คือ  การเขารวมเปนสมาชิก
ท่ีดีขององคกรวิชาชีพดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ  ไดแก
การเปนผูริเริ่ม  ผูรวมงาน  ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม   รวมท้ังการเปนผูเสนอผลงาน และเผยแพร
ผลงานขององคกร เพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารท่ีมีตอการพัฒนาองคกร  
ตลอดจนการนําองคกรใหเปนท่ียอมรับของสังคมโดยสวนรวม 
 มาตรฐานที่  2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการ 
พัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน   
 ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรัก  ความเมตตา  และความปรารถนาดีตอองคกร      
ผูรวมงาน  ผูเรียน  และชุมชน  ดวยการตัดสินใจในการทํางานตางๆ  เพื่อผลการพัฒนาที่จะ
เกิดข้ึนกับทุกฝาย การตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการกระทํากับผลของการกระทํา  เน่ืองจากการตัดสินใจของผูบรหิารมีผลตอองคกร
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โดยสวนรวม  ผูบริหารจึงตองเลือกแตกิจกรรมท่ีจะนําไปสูผลดี  ผลทางบวก  ผลตอการ
พัฒนาของทุกฝายท่ีเกี่ยวของและระมัดระวังไมใหเกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ ทัง้น้ีเพื่อ
นําไปสูความไววางใจ  ความศรัทธาและความรูสึกเปนที่พึ่งไดของบุคคลทั้งปวง 
 มาตรฐานที ่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
 ความสําเร็จของการบริหาร  อยูท่ีการดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในองคกร  หรือ
ผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนา
ผูรวมงาน  โดยการศึกษาจุดเดน  จุดดอยของผูรวมงาน  กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และ
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาดานนั้นๆ  แลวใชเทคนิคการบริหารและการนิเทศ
ภายในใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจรงิ  ประเมิน  ปรับปรุง  ใหผูรวมงานรูศักยภาพ  เลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนเปนผลใหศักยภาพของผูรวมงานเพิ่มพนู
พัฒนากาวหนาอยางไมหยุดย้ังนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 มาตรฐานที ่ 4  พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 ผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตร เหมาะสมกับ
เงื่อนไขขอจํากัดของผูเรียน  ครู  ผูรวมงาน  ชุมชน  ทรพัยากรและส่ิงแวดลอม  สอดคลอง
กับนโยบายแนวทาง  เปาหมายของการพัฒนา  เพื่อนําไปปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาอยาง
แทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูผลของการพัฒนา  ความสอดคลองของ
เปาหมาย  กิจกรรม  และผลงาน  ถือเปนคุณภาพสําคัญท่ีนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง  มีความคุมคาและเกิดผลอยางแทจริง 
 มาตรฐานที ่ 5  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ 
สูงข้ึนเปนลําดับ 
 นวัตกรรมการบริหารเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสูผลงานท่ีมี 
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึนเปนลําดับ  ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหาร
แนวใหมๆ  เลือกและปรับปรุง  ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย  ตรงกับสภาพการณ  เงื่อนไข  
ขอจํากัดของงานและองคกร  จนนําไปสูผลไดจริง  เพื่อใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไม
หยุดย้ัง  ผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่  มีความภาคภูมิใจในผลงาน
รวมกัน 
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 มาตรฐานที ่ 6  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
 ผูบริหารมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการบริหารท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ข้ึนของบุคลากรและองคกร  จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ผูบริหารตองมี
ความเพียรพยายาม  กระตุน  ย่ัวยุ  ทาทาย  ใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของ  และช่ืนชม
ผลสําเร็จเปนระยะๆ จึงควรเริ่มจากการริเริ่ม  การรวมพัฒนา  การสนับสนุนขอมูล  และให
กําลังใจใหบคุลากรศึกษา  คนควา  ปฏิบัติ  และปรับปรุงงานตางๆ ไดดวยตนเอง  จนเกิด
เปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ  อันเปนบุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนาของบุคลากร
และองคกร  รวมทั้งบุคลากรทุกคนช่ืนชมและศรัทธาในความสามารถของตน 
 มาตรฐานที ่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
 ผูบริหารมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานท่ีไดทําสําเร็จแลวดวยการรายงานผลท่ี
แสดงถึงการวิเคราะหงานอยางรอบคอบ  ครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการ
พัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง  และผลท่ีปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การนําเสนอรายงาน
เปนโอกาสท่ีผูบริหารจะไดคิดทบทวนถึงงานท่ีไดทําไปแลววามีขอจํากัด  ผลดี  ผลเสีย  
และผลกระทบที่มิไดระวังไวอยางไร  ถาผลงานเปนผลดี  จะช่ืนชม  ภาคภูมิใจไดในสวนใด  
นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอื่นไดอยางไร  ถาผลงานยังไมสมบูรณจะปรับปรุงเพิ่มเติมได
อยางไร และจะนําประสบการณที่ไดพบไปใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร  
คุณประโยชนอีกประการหน่ึงของรายงานที่ดี  คือ  การนําผลการประเมินไปใชในการ
ประเมินตนเอง  รวมท้ังการทําใหเกิดความรูสึกช่ืนชมของผูรวมปฏิบัติงานทุกคน  การที่
ผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตน  เปนข้ันตอนสําคัญอยาง
หน่ึงท่ีจะนําไปสูการรูคุณคาแหงตน 
 มาตรฐานที ่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  
 ผูบริหารมีหนาท่ีแนะนํา  ตักเตือน  ควบคุม  กํากับดูแลบุคลากรในองคกร  การท่ีจะ 
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวใหไดผลดี  ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีด ี  มิฉะนั้น  
คําแนะนําตักเตือน  หรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาดความสําคัญ  ไมเปนท่ียอมรับ
ของบุคลากรในองคกร  ผูบริหารท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในทุกๆ ดาน  เชน  ดาน
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คุณธรรม   จริยธรรม  ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากร  
ทําใหเกิดความเช่ือถือศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ 
 มาตรฐานที ่ 9   รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
 หนวยงานการศึกษาเปนองคกรหนึ่งท่ีอยูในชุมชน  และเปนสวนหน่ึงของระบบ
สังคมซ่ึงมีองคกรอื่นๆ เปนองคประกอบ  ทุกหนวยงานมีหนาท่ีรวมมือกันพัฒนาสังคมตาม
บทบาทหนาท่ี ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารการศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือ
ชุมชนท่ีจะช้ีนําแนวทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตามทิศทางท่ีตองการ  ผูบริหารมือ
อาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนในการเสนอแนวทางปฏิบัติ  แนะนํา  ปรับปรุง
การปฏิบัติ  และแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น  เพื่อใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวม  
ในลักษณะรวมคิดรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ พรอมท้ัง
ยอมรับความสามารถ  รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของตน
อยางเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือกันในสังคม  
นําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ 
 มาตรฐานที ่ 10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 ความประทับใจของผูรวมงานท่ีมีตอผูบริหารองคกรอยางหน่ึง  คือ  ความเปน       
ผูรอบรูทันสมัย ทันโลกรูอยางกวางขวางและมองไกล  ผูบริหารมืออาชีพจงึตองติดตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกทุกๆ ดาน  จนสามารถสนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารท่ี
ทันสมัย  และนําขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีไดรับ  มาใชในการพัฒนางานและผูรวมงาน  การ
ต่ืนตัว  การรับรู  และการมีขอมูลขาวสาร  สารสนเทศเหลาน้ี  นอกจากเปนประโยชนตอ
งานพัฒนาแลว  ยังนํามาซ่ึงการยอมรับและความรูสึกเช่ือถือของผูรวมงาน  อันเปนเงื่อนไข
เบื้องตนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีลึกซ้ึงตอเน่ืองตอไป 
 มาตรฐานที ่ 11  เปนผูนําและสรางผูนํา 
 ผูบริหารมืออาชีพสรางวัฒนธรรมขององคกรดวยการพูดนํา  ปฏิบัตินํา  และ       
จัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรม โดยการใหรางวัลแกผูท่ีทํางานไดสําเร็จแลว           
จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง  คิดไดเอง  ตัดสินใจไดเอง  พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุกคน  
ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร  
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เพื่อใหผูรวมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถเลือกการกระทําท่ีสอดคลองกับ
วัฒนธรรม  แสดงออกและช่ืนชมไดดวยตนเอง  ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบ
ความสําเร็จใหแกบุคลากรแตละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับ  
นําไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 
 มาตรฐานที ่ 12  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
 การพัฒนาองคกรใหกาวหนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกท่ี 
เปล่ียนแปลงไปอยางไมหยุดย้ัง  ผูบริหารจําเปนตองรูเทาทันการเปล่ียนแปลง  สามารถปรับ
งานใหทันตอการเปล่ียนแปลงและสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดสอดคลอง  
สมดุลและเสริมสรางซ่ึงกนัและกัน  ผูบริหารมืออาชีพจึงตองต่ืนตัวอยูเสมอ  มองเห็นการ
เปล่ียนแปลงอยางรอบดานรวมท้ังการเปล่ียนแปลงในอนาคต และกลาท่ีจะตัดสินใจ
ดําเนินการเพื่อผลในอนาคต  อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปล่ียนแปลงน้ี  ยอมเปนส่ิง
ประกันไดวา  การเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดนอยลง  การท่ีองคกรปรับไดทันตอ
การเปล่ียนแปลงน้ี  ยอมเปนผลใหองคกรพัฒนาอยางย่ังยืน  สอดคลองกับความกาวหนา
ของโลกตลอดไป 

มาตรฐานการปฏิบัตติน 
จรรยาบรรณตอตนเอง 
 1.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ตองมีวินัยในตนเอง   พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน  ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองอยูเสมอ  
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 2.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ   และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 3.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส   ชวยเหลือ  สงเสริม 
ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา   



 32

 4.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู    ทักษะ  และนิสัย
ท่ีถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์
ใจ 
 5.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏบัิติตนเปนแบบอยางที่ดี ท้ัง
ทางกาย  วาจา และจิตใจ 
 6.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ  
 7.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค   โดยไม 
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 
 8.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 
โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ  
จรรยาบรรณตอสังคม 
 9.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พงึประพฤติปฏิบติัตนเปนผูนําในการอนุรักษ 
และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  สิ่งแวดลอม  รักษาผลประโยชน 
ของสวนรวม  และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
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มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   
มาตรฐานความรู 
 1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่น 
ท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีความรู  ดังตอไปน้ี            
  1)   หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
  2)   นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  3)   การบริหารจัดการการศึกษา 
  4)   การบริหารทรัพยากร 
  5)   การประกันคุณภาพการศึกษา 
  6)   การนิเทศการศึกษา 
  7)   การพัฒนาหลักสูตร 
  8)   การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
  9)   การวิจัยทางการศึกษา 
  10)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา 
 2.   ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง   
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
 1.   มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 8 ป   หรือ 
 2.   มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ป   หรือ 
 3.  มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาที่ไมต่ํากวาระดับกองหรือ 
เทียบเทากองมาแลวไมนอยกวา 5 ป   หรือ 
 4. มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษามาแลวไมนอยกวา     
5 ป  หรือ 
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 5.    มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา หรือ ผูบริหารการศึกษา หรือ บุคลากรทางการศึกษาอื่นท่ีปฏบัิติงานเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดกระบวนการเรยีนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา รวมกันมาแลวไม
นอยกวา 10 ป 

 
สาระความรู  และ สมรรถนะของผูบรหิารการศึกษา 

1. หลักและกระบวนการบรหิารการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และการบริหารการศึกษา   
  2)  ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม 
  3)  การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศกึษา 
  4)  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
  5)  บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1) สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการ 
   ศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
  2)  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห  และสรางองคความรูในการบรหิารจัดการ 
   การศึกษา 
  3)  สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 
  4)  สามารถจัดองคกร โครงสรางการบรหิาร  และกําหนดภารกิจของครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม  
2.  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัด 
   การศึกษา 
  2)  ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
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  3)  การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา 
  4)  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  5)  การพัฒนานโยบายการศึกษา  
  6)  การประเมินนโยบายการศึกษา 
 สมรรถนะ 

  1)  สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา 
  2)  สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการ 
   จัดการศึกษา 
  3)  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีมุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการ 
   ศึกษา สังคมและส่ิงแวดลอม 
  4)  สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
  5)  สามารถติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการดําเนินงาน 
3.   การบริหารจดัการการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักและระบบการจัดการศึกษา 
  2)  เทคนิคการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  3)  บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ 
                    ทองถ่ินในการจัดการศึกษา 
 สมรรถนะ 
     สามารถบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ 
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4.   การบริหารทรัพยากร 
 สาระความรู 
  1)  การแสวงหาและใชทรัพยากรทางการศึกษา 
  2)   การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3)   การบริหารจดัการแหลงการเรียนรู  ส่ิงแวดลอม  และพลังงาน 
  4)  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  และบัญชี 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2)  สามารถบริหารจัดการงบประมาณ  การเงิน  และบัญชี ไดอยางถูกตอง 
   โปรงใส และตรวจสอบได 
5.   การประกันคณุภาพการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2)  องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3)  มาตรฐานการศึกษา 
  4)  การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
  5)  บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา /  หนวยงาน 
  2)  สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการ 
   ศึกษาของสถานศึกษา / หนวยงาน 
  3)  สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของหนวยงาน  เพื่อรองรับ 
   การประเมินภายนอก 
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6.   การนิเทศการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักและแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 
  2)  เทคนิคการนิเทศการศึกษา 
  3)  ความสัมพันธของการนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถนิเทศ  กํากับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน 
   ระบบ โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย 
  2)  สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ใหสอดคลองกับการ  
                    เปล่ียนแปลง 
7.  การพัฒนาหลักสูตร 
 สาระความรู 
  1)  หลักการพัฒนาหลักสูตร 
  2)  การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
  3)  ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 
 สมรรถนะ 
     สามารถเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรและกํากับติดตามการจัดทํา 
                    หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของทองถ่ิน 
8.  การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระความรู 

  1)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  2)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  3)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู 
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 สมรรถนะ 
  1)  สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ  
                    ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
  2)  สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการบริหาร 
                    จัดการ 
         3)  สามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
9.  การวิจัยทางการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
  2)  สถิติและคอมพิวเตอรเพือ่การวิจัยทางการศึกษา 
  3)  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 สมรรถนะ 
   สามารถนํากระบวนการทางการวิจัย  การวัดและประเมินผลไปใชในการ 
   บริหารจัดการการศึกษาได 
10.  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบรหิารการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
  2)  จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
  3)  การพัฒนาจริยธรรมผูบรหิารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
  4)  การบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี  (Good  Governance) 
 สมรรถนะ 
  1)  เปนผูนําเชิงคุณธรรม จรยิธรรม  และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
  2)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
  3)  สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจรยิธรรมท่ีเหมาะสม 
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 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที ่ 1 ปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ 
บริหารการศึกษา 
 คุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีสําคัญประการหน่ึงของผูบริหารมืออาชีพ  คือ  การเขารวมเปนสมาชิก
ท่ีดีขององคกรวิชาชีพ  ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพ  ไดแก
การเปนผูริเริ่ม  ผูรวมงาน  ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม  รวมท้ังการเปนผูเสนอผลงาน และเผยแพร
ผลงานขององคกร เพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารท่ีมีตอการพัฒนาองคกร  
ตลอดจนการนําองคกรใหเปนท่ียอมรับของสังคมโดยสวนรวม 
 มาตรฐานที่  2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการ 
พัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน   
 ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรัก  ความเมตตา  และความปรารถนาดีตอองคกร       
ผูรวมงาน  ผูเรียน  และชุมชน  ดวยการตัดสินใจในการทํางานตางๆ  เพื่อผลการพัฒนาที่จะ
เกิดข้ึนกับทุกฝาย การตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการกระทํากับผลของการกระทํา  เน่ืองจากการตัดสินใจของผูบรหิารมีผลตอองคกร
โดยสวนรวม  ผูบริหารจึงตองเลือกแตกิจกรรมท่ีจะนําไปสูผลดี  ผลทางบวก  ผลตอการ
พัฒนาของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และระมัดระวังไมใหเกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ  ทั้งน้ีเพื่อ
นําไปสูความไววางใจ  ความศรัทธาและความรูสึกเปนที่พึ่งไดของบุคคลทั้งปวง 
 มาตรฐานที ่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
 ความสําเร็จของการบริหาร อยูท่ีการดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในองคกร หรือ
ผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนารวมงาน  
โดยการศึกษาจุดเดน  จุดดอยของผูรวมงาน  กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และเลือกใช
วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาดานนั้นๆ  แลวใชเทคนิคการบริหารและการนิเทศภายใน
ใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจริง  ประเมิน  ปรับปรุง  ใหผูรวมงานรูศักยภาพ  เลือกแนวทาง
ท่ีเหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนเปนผลใหศักยภาพของผูรวมงานเพิ่มพูนพัฒนา
กาวหนาอยางไมหยุดย้ังนาํไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
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 มาตรฐานที ่ 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 ผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตร  เหมาะสมกับ
เงื่อนไขขอจํากัดของผูเรียน  ครู  ผูรวมงาน  ชุมชน  ทรพัยากรและส่ิงแวดลอม  สอดคลอง
กับนโยบายแนวทาง  เปาหมายของการพัฒนา  เม่ือนําไปปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาอยาง
แทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูผลของการพัฒนา  ความสอดคลองของ
เปาหมาย กิจกรรม  และผลงาน  ถือเปนคุณภาพสําคัญที่นําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง  มีความคุมคาและเกิดผลอยางแทจริง 
 มาตรฐานที ่ 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง 
ข้ึนเปนลําดับ 
 นวัตกรรมการบริหาร  เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสูผลงานที่มี 
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึนเปนลําดับ  ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหาร
แนวใหมๆ เลือกและปรับปรุง  ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย  ตรงกับสภาพการณ  เงื่อนไข  
ขอจํากัดของงานและองคกร  จนนําไปสูผลไดจริง  เพื่อใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไม
หยุดย้ัง  ผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่  มีความภาคภูมิใจในผลงาน
รวมกัน 
 มาตรฐานที ่ 6 ปฏบิัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
 ผูบริหารมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการบริหารท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ข้ึนของบุคลากรและองคกร  จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ผูบริหารตองมี
ความเพียรพยายาม  กระตุน  ย่ัวยุ  ทาทาย  ใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของ  และช่ืนชม
ผลสําเร็จเปนระยะๆ จึงควรเริ่มจากการริเริ่ม  การรวมพัฒนา  การสนับสนุนขอมูล  และให
กําลังใจใหบคุลากรศึกษา  คนควา  ปฏิบัติ  และปรับปรุงงานตางๆ ไดดวยตนเอง  จนเกิด
เปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ  อันเปนบุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนาของบุคลากร
และองคกร รวมท้ังบุคลากรทุกคนช่ืนชมและศรัทธาในความสามารถของตน 
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 มาตรฐานที ่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
 ผูบริหารมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานท่ีไดทําสําเร็จแลว ดวยการรายงานผลท่ี
แสดงถึงการวิเคราะหงานอยางรอบคอบ  ครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการ
พัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง  และผลท่ีปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การนําเสนอรายงาน
เปนโอกาสท่ีผูบริหารจะไดคิดทบทวนถึงงานท่ีไดทําไปแลววามีขอจํากัด  ผลดี  ผลเสีย  
และผลกระทบที่มิไดระวังไวอยางไร  ถาผลงานเปนผลดี  จะช่ืนชม  ภาคภูมิใจไดในสวนใด  
นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอื่นไดอยางไร  ถาผลงานยังไมสมบูรณจะปรับปรุงเพิ่มเติมได
อยางไร และจะนําประสบการณที่ไดพบไปใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร  
คุณประโยชนอีกประการหน่ึงของรายงานที่ดี  คือ  การนําผลการประเมินไปใชในการ
ประเมินตนเอง  รวมท้ังการทําใหเกิดความรูสึกช่ืนชมของผูรวมปฏิบัติงานทุกคน  การที่
ผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตน  เปนข้ันตอนสําคัญอยาง
หน่ึงท่ีจะนําไปสูการรูคุณคาแหงตน 
 มาตรฐานที ่ 8 ปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ด ี 
 ผูบริหารมีหนาท่ีแนะนํา  ตักเตือน  ควบคุม  กํากับดูแลบุคลากรในองคกร  การท่ีจะ 
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวใหไดผลดี  ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีด ี มิฉะน้ันคํา 
แนะนําตักเตือน  หรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาดความสําคัญ  ไมเปนท่ียอมรับของ 
บุคลากรในองคกร  ผูบริหารที่ปฏิบติัตนเปนแบบอยางท่ีดีในทุกๆ ดาน  เชน  ดานคุณธรรม   
จริยธรรม  ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากร  ทําใหเกิด
ความเช่ือถือศรัทธาตอการบริหารงาน  จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ 
 มาตรฐานที ่ 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
 หนวยงานการศึกษาเปนองคกรหนึ่งท่ีอยูในชุมชน  และเปนสวนหน่ึงของระบบ
สังคมซ่ึงมีองคกรอื่นๆ เปนองคประกอบ  ทุกหนวยงานมีหนาท่ีรวมมือกันพัฒนาสังคมตาม
บทบาทหนาท่ี ผูบริหารสถานศึกษา/ผูบริหารการศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือ
ชุมชนท่ีจะช้ีนําแนวทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตามทิศทางท่ีตองการ  ผูบริหารมือ
อาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนในการเสนอแนวทางปฏิบัติ  แนะนํา  ปรับปรุง
การปฏิบัติ  และแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น  เพื่อใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวม  
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ในลักษณะรวมคิดรวมวางแผน  และรวมปฏิบัติดวยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ  พรอม
ท้ังยอมรับความสามารถ  รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของ
ตนอยางเต็มศักยภาพ  เพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือกันในสังคม  
นําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ 
 มาตรฐานที ่ 10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 ความประทับใจของผูรวมงานท่ีมีตอผูบริหารองคกรอยางหน่ึง คือความเปนผูรอบรู
ทันสมัยรูอยางกวางขวางและมองไกลผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปล่ียนแปลง       
ท่ีเกิดข้ึนในโลกทุก ๆ ดาน  จนสามารถสนทนากับผูอ่ืนดวยขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย         
และนําขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีไดรับ  มาใชในการพัฒนางานและผูรวมงาน  การต่ืนตัว      
การรับรู  และการมีขอมูลขาวสาร  สารสนเทศเหลาน้ี  นอกจากเปนประโยชนตองาน   
พัฒนาแลว  ยังนํามาซึ่งการยอมรับและความรูสึกเช่ือถือของผูรวมงาน  อันเปนเงื่อนไข
เบื้องตนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีลึกซ้ึงตอเน่ืองตอไป 
 มาตรฐานที ่ 11 เปนผูนําและสรางผูนํา 
 ผูบริหารมืออาชีพสรางวัฒนธรรมขององคกรดวยการพูดนํา ปฏิบัตินํา และจัด
ระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรม  โดยการใหรางวัลแกผูที่ทํางานไดสําเร็จแลว  จน
นําไปสูการพัฒนาตนเอง  คิดไดเอง  ตัดสินใจไดเอง  พฒันาไดเองของผูรวมงานทุกคน  
ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร  
เพื่อใหผูรวมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถเลือกการกระทําท่ีสอดคลองกับ
วัฒนธรรม  แสดงออกและช่ืนชมไดดวยตนเอง  ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบ
ความสําเร็จใหแกบุคลากรแตละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับนําไปสู  
องคกรแหงการเรียนรูอยางแทจรงิ 
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 มาตรฐานที ่ 12  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
 การพัฒนาองคกรใหกาวหนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกท่ี 
เปล่ียนแปลงไปอยางไมหยุดย้ัง  ผูบริหารจําเปนตองรูเทาทันการเปล่ียนแปลง  สามารถปรับ
งานใหทันตอการเปล่ียนแปลงและสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดสอดคลอง  
สมดุลและเสริมสรางซ่ึงกนัและกัน  ผูบริหารมืออาชีพจึงตองต่ืนตัวอยูเสมอ  มองเห็นการ
เปล่ียนแปลงอยางรอบดาน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในอนาคต  และกลาท่ีจะตัดสินใจ
ดําเนินการเพื่อผลในอนาคต  อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปล่ียนแปลงน้ี  ยอมเปนส่ิง
ประกันไดวา  การเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดนอยลง  การท่ีองคกรปรับไดทันตอ
การเปล่ียนแปลงน้ี  ยอมเปนผลใหองคกรพัฒนาอยางย่ังยืน  สอดคลองกับความกาวหนา
ของโลกตลอดไป 
 

มาตรฐานการปฏิบัตติน 
จรรยาบรรณตอตนเอง 
 1.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ตองมีวินัยในตนเอง   พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน  ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองอยูเสมอ  
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 2.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ   และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 3.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส   ชวยเหลือ  สงเสริม 
ใหกําลังใจแกศิษย  และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา   
 4.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู    ทักษะ  และนิสัย
ท่ีถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์
ใจ 
 5.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบติัตนเปนแบบอยางท่ีดี      
ท้ังทางกาย  วาจา และจิตใจ 
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 6.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ 
 7.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค   โดยไม 
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 
 8.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 
โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ  
จรรยาบรรณตอสังคม 
 9.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พงึประพฤติปฏิบติัตนเปนผูนําในการอนุรักษ 
และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม   รักษาผลประโยชน              
ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ทรงเปน 
ประมุข 
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มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
(ศึกษานิเทศก) 

 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
มาตรฐานความรู 
 1.  มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่    
คุรุสภารับรอง  โดยมีความรู  ดังตอไปนี้ 
  1)   การนิเทศการศึกษา 
  2)   นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  3)   การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  4)   การประกันคุณภาพการศึกษา 
  5)   การบริหารจดัการการศึกษา 
  6)   การวิจัยทางการศึกษา 
  7)   กลวิธีการถายทอดความรู  แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
  8)   การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9)   คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก 
 2.   ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
 1.   มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 10 ปหรือมีประสบการณ
ดานการปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและหรอื
ผูบริหารการศึกษารวมกนัมาแลวไมนอยกวา 10 ป 
 2.   มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร   
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สาระความรู  และ สมรรถนะของศึกษานิเทศก 
1. การนิเทศการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักการและรูปแบบการนิเทศ 
  2)  วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
  3)  กลยุทธการนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศ 
   การศึกษา  การสรางทักษะในการนิเทศ  การใชกลยุทธในการนิเทศ 
                    การนํานวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ การควบคุมและการประเมิน 
                    เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4)  การนิเทศภายใน 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริมใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ 
   ภายในสถานศึกษาได    
  2)  สามารถติดตาม   ประเมินผล   และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู   
                    การ สอนและการบริหารจัดการการศึกษา 
  3)  สามารถประสาน  สนับสนุน และเผยแพรผลงานดานการนิเทศการศึกษา 
                    แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  4) สามารถใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลายดวยความเปนกัลยาณมิตร 
2.  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
  2)  บริบททางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลตอการศึกษา 
  3)  แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตางๆ 
  4)  การวิเคราะหและกําหนดนโยบายการศึกษา 
  5)  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6)  การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
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  สมรรถนะ 
  1)  สามารถใหคําแนะนํา  ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
   เพื่อจัดทํานโยบาย  แผน และการติดตามประเมินผลดานการศึกษา  
  2)  สามารถใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและการวางแผน 
   ดําเนินงาน  และการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา 
  3)  สามารถใหคําแนะนํา  ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ 

   ศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการพฒันาคุณภาพการศึกษา สังคม และ 
                    ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
3.  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 สาระความรู 
  1)  ความรูเก่ียวกับหลักสูตร 
  2)  การสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
  3)  หลักการพัฒนาหลักสูตร 
  4)  การจัดการเรยีนรู 
  5)  จิตวิทยาการศึกษา 
  6)  การวัดและการประเมินผล 
  7)  การจัดการศึกษาพิเศษ 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา  เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
   ทําหลักสูตรสถานศึกษา 
  2)  สามารถสาธิตแนะนําครูใหจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
   ของผูเรียน  
  3)  สามารถประเมินหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
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4. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  การบริหารคุณภาพ 
  2)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
  3)  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  4)  กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทํามาตรฐาน และการพัฒนาระบบ 
   ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  2)  สามารถนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
   ของสถานศึกษา 
  3)  สามารถใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและการวางระบบ การจัดทํารายงาน 
                    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  เพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ืองและ 
                    พรอมรับการประเมินภายนอก 
5.  การบริหารจดัการการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  หลักและระบบขอบขายการจัดการศกึษา 
  2)  หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  3)  การปฏิรูปการศึกษา 
  4)  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการศกึษา 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถใหคําปรึกษาแนะนําการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตาม 
   เจตนารมณของการศึกษา 
  2)  สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
  3)  สามารถบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
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 6.  การวิจัยทางการศึกษา 
 สาระความรู 
  1)  ระเบียบวิธีวิจัย 
  2)  กระบวนการวิจัย 
  3)  การนําผลการวิจัยไปใช 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถใหคําแนะนํา ปรกึษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการวิจัยไปใชใน 
                    การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  
  2)  สามารถใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา 
   การจัดการเรยีนการสอน 
  3)  สามารถดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ดานการเรียนรูและการ 
   จัดการศึกษา 
7.  กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎ ี และผลงานทางวิชาการ 
 สาระความรู 
  1)  กลวิธีการนําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู 
  2)  การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควา ฯลฯ 
  3)  การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค 
 สมรรถนะ 
  1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทตางๆ  
  2) สามารถแนะนําและใหคําปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา 
  3) สามารถนําเสนอความรู  แนวคิด  ทฤษฎ ี ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย   และ 
   เหมาะสมตอการเรียนรู 
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8.   การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระความรู 
  1)  หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2)  อินเตอรเน็ต 
  3)  คอมพิวเตอรชวยสอน 
  4)  ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ 
  5)  สํานักงานอัตโนมัติ 
 สมรรถนะ 
  1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได 
   อยางเหมาะสม 
  2)  สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ                   
                    เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา 
9.   คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก 
 สาระความรู  
  1)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก    
  2)  จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก 
  3)  การบริหารจดัการบานเมืองที่ดี   (Good Governance)    
 สมรรถนะ 
  1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก  

  2)  มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี   
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที ่ 1 ปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศกึษา  
 คุณสมบัติเบ้ืองตนที่สําคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศกมืออาชีพ  คือ  การเขารวม
เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
วิชาชีพ ไดแก การเปนผูรวมงาน การเปนผูจัดงานหรือกิจกรรม  รวมท้ังการเปนผูเสนอผลงาน
และเผยแพรผลงานเพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของศึกษานิเทศกท่ีมีตอการ
พัฒนาองคกร ตลอดจนการนําองคกรใหเปนท่ียอมรับของสังคมโดยสวนรวม 
 มาตรฐานที่   2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูรับการนิเทศ 
 ศึกษานิเทศกมืออาชีพ  แสดงความรัก  ความเมตตา  และความปรารถนาดีตอผูรับการนิเทศ 
ดวยการตัดสินใจในการทํางานตาง  ๆเพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ     ศึกษานิเทศก 
ตองวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแกผูรับการนิเทศ แลวเลือก
เฉพาะกิจกรรมที่จะนําไปสูผลทางบวกเสมอ อีกท้ังระมัดระวังไมใหเกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบ       
โดยมิไดต้ังใจเพื่อนําไปสูความไววางใจ  ความศรัทธาของผูรับการนิเทศท่ีมีตอการนิเทศ  และเห็น
ประโยชนของการนิเทศ 
 มาตรฐานที ่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏบิัติกิจกรรมจนเกิดผล 
ตอการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 คุณประโยชนสําคัญของการนิเทศอยูท่ีผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม    
การพัฒนา จนเปนผลใหเกิดการพฒันาเต็มศักยภาพ  ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองกําหนด  
ปรับเปล่ียนแนวทางการนิเทศ  เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูรับการนิเทศอยางเต็มศักยภาพ    โดย
ศึกษาจุดเดน  จุดดอยของผูรับการนิเทศ  กําหนดจุดที่จะพัฒนา  เลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมกับ
การพัฒนาดานน้ันๆ แลวใชเทคนิคการนิเทศใหผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติจริง  ประเมิน  
ปรับปรุง  ใหผูรับการนิเทศรูศักยภาพ  เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน  และลงมือปฏิบัติ
จนเปนผลใหศักยภาพของผูรับการนิเทศและศึกษานิเทศกเพิ่มพูนพัฒนา  กาวหนาอยางไม
หยุดย้ัง  นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
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 มาตรฐานที ่ 4 พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 ศึกษานิเทศกมืออาชีพวางแผนการนิเทศไดอยางมียุทธศาสตร เหมาะสมกับเงื่อนไข
ขอจํากัดของผูรับการนิเทศ  สอดคลองกับนโยบาย  แนวทาง  และเปาหมายของการพัฒนา 
เมื่อนําไปปฏิบัติจะเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง  แผนการนิเทศตองมีกิจกรรมสําคัญ
ท่ีนําไปสูผลของการพัฒนา  ความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับผลงานถือเปนคุณภาพ
สําคัญที่นําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง  มีความคุมคาและเกิดผลจริง 
 มาตรฐานที่   5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มี 
คุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ  
 นวัตกรรมการนิเทศเปนเครื่องมือสําคัญของศึกษานิเทศกในการนําไปสูผลงานท่ีมี 
คุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ  ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองมีความรูในการนิเทศแนวใหมๆ เลือก
และปรับปรงุใชนวัตกรรมไดหลากหลาย  ตรงกบัสภาพการณ  เงื่อนไข  ขอจํากัดของงาน
และผูรับการนิเทศจนนําไปสูผลไดจริง  เพื่อใหผูรับการนิเทศใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี  
มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน  และกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง 
 มาตรฐานที ่ 6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูรับ 
การนิเทศ 
 ศึกษานิเทศกมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการนิเทศที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลง
ท่ีดีข้ึนของผูรับการนิเทศ จนผูรับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ศึกษานิเทศก
ตองรูจักเสนพฒันาของผูรับการนิเทศและเพียรพยายามกระตุน ย่ัวยุ  ทาทาย  ใหผูรับการ
นิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพฒันา  ดวยความรูสึกประสบผลสําเร็จเปนระยะๆ โดย
พยายามใหผูรับการนิเทศมีความรูสึกเปนเจาของการทํากิจกรรมและการพฒันาของผูรับการ
นิเทศเอง  ข้ันตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก  การริเริ่ม  การรวมพัฒนา  และการสนับสนุน
ขอมูล  ใหกําลังใจ  ใหผูรับการนิเทศคนหา  ปฏิบัติ  ประเมิน  และปรับปรุงงานตางๆ ได
ดวยตนเอง  เพื่อใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ  เกิดเปนการพัฒนางานในภาวะปกต ิ 
เปนบุคลิกภาพถาวรของผูรับการนิเทศตลอดไป รวมท้ังเกิดความช่ืนชมและศรัทธา
ความสามารถของตน 
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 มาตรฐานที ่ 7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
 ศึกษานิเทศกมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานท่ีไดทําสําเร็จแลวดวยการรายงานผล 
ท่ีแสดงถึงการวิเคราะหอยางรอบคอบ  ซ่ึงครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการ 
พัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง  และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การจัดทํารายงานเปน 
โอกาสที่จะไดคิดทบทวนถึงงานท่ีทําแลววามีขอจํากัด  ผลดี ผลเสีย  ผลกระทบที่มิไดระวัง
ไวอยางไร  ถาผลงานเปนผลดีจะช่ืนชม  ภาคภูมิใจไดในสวนใด  นําเสนอใหเปนประโยชน
ตอผูอื่นไดอยางไร  ถาผลงานยังไมสมบูรณ  จะปรับปรงุเพิม่เติมไดอยางไร  และจะนํา
ประสบการณท่ีไดรับไปใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร คุณประโยชนของรายงาน
ท่ีดียอมนําไปสูการประเมินตนเองการช่ืนชมความสามารถของผูปฏิบัติ  การเรียนรูเก่ียวกับ
ความสามารถ และศักยภาพของผูปฏิบัติที่จะกอใหเกิดการยอมรับและช่ืนชมในความ
ความสามารถของตน 
 มาตรฐานที ่ 8 ปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
 ศึกษานิเทศกมีภารกิจในการพัฒนาผูรับการนิเทศโดยการใหคําปรึกษา  แนะนํา  
หรือจัดกิจกรรม  เพื่อใหผูรับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสําคัญตามเงื่อนไขท่ีผู
นิเทศเสนอแนะดังน้ัน  ผูนิเทศตองประพฤติปฏิบัติใหเปนท่ีประจักษเสียกอน  เพื่อให
คําปรึกษา  คําแนะนํา  หรือกิจกรรมน้ันๆ มีนํ้าหนัก  มีความสําคัญนาเช่ือถือ  ผูนิเทศ
จําเปนตองเปนแบบอยางท่ีดีท้ังบุคลิกภาพ  การปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม  จะชวยให
ผูรับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาตอการนิเทศการศึกษา  และปฏิบัติตามดวยความพึงพอใจ 
 มาตรฐานที ่ 9 รวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
 ศึกษานิเทศกมืออาชีพรวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค เสนอแนวทาง
ปรับปรุงที่ดีกวาเดิม  แนะนําการปฏิบัติท่ีเปนผลดีกวาเดิม ไมหยุดอยูเพียงการวิพากษวิจารณ  
แตจะช้ีนําแนวทางการแกปญหาท่ีนําไปสูผลดี  เปนผูสามารถรวมคิด  รวมวางแผน  และ
รวมปฏิบัติ  เพื่อพัฒนางานขององคกร  เพื่อนรวมวิชาชีพและชุมชน  ดวยความเต็มใจ      
เต็มความรูความสามารถและคาดหวังผลที่ดีท่ีสุดท่ีจะเกิดข้ึน  โดยตระหนักถึงความสําคัญ  
ยอมรับในความรูความสามารถ 
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และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมท้ังเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของตนอยาง
เต็มศักยภาพ  ท้ังน้ีเพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยในการทํางาน  ท่ีจะนําไปสู
ผลงานท่ีดีท่ีสุดอยูเสมอ  เปนที่ยอมรับของผูรับการนิเทศและผูรวมงาน  จนผูรับการนิเทศ
เกิดศรัทธาตอการนิเทศการปรับปรุงงานและการรวมงานกับผูอื่น 
 มาตรฐานที ่ 10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 ความประทับใจของผูรับการนิเทศที่มีตอผูนิเทศอยางหน่ึง  คือ  ความเปนผูรอบรู  
ทันสมัยและทันโลก  ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกทุก
ดานจนสามารถสนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยและนําขอมูลขาวสารตางๆ ไป
ใชในการพฒันางานและพัฒนาผูรับการนิเทศ  การต่ืนตัว  การรับรู  และการมีขอมูล
สารสนเทศเหลานี้  นอกจากเปนประโยชนตองานนิเทศแลว  ยังนํามาซ่ึงการยอมรับและ
ความรูสึกเช่ือถือของผูรับการนิเทศ  อันเปนเงื่อนไขเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซ้ึง
ตอเน่ืองตอไป 
 มาตรฐานที ่ 11  เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 
 ศึกษานิเทศกมืออาชีพสรางวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ  ดวยการพูดนํา 
ปฏิบัตินํา  และจัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ  โดยการให
รางวัลแกผูรับการนิเทศท่ีปฏิบัติงานสําเร็จแลว  จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง  คิดไดเอง  
ตัดสินใจไดเอง  พัฒนางานไดเองของผูรับการนิเทศ  ศึกษานิเทศกจึงตองแสดงออกอยาง
ชัดเจนและสม่ําเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการดวยความกระตือรือรน  
เพียรพยายามที่จะบริการอยางเต็มท่ี  ตามขีดสูงสุดของความสามารถ  เพื่อใหผูรับการนิเทศ
เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติสามารถเลือกการกระทําท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม  แสดงออก
และช่ืนชมไดดวยตนเอง   ศึกษานิเทศกมืออาชีพจึงตองสรางศรัทธาความไววางใจและ
ความรูสึกประสบผลสําเร็จใหแกผูรบัการนิเทศแตละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเปน
ผูนําทางวิชาการ  นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางแทจริง 
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 มาตรฐานที ่ 12  สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาใหพัฒนาอยางย่ังยืนสอดคลองกับความ 
กาวหนาของโลกอยางไมหยุดยั้ง ศึกษานิเทศกจําเปนตองรูเทาทันการเปล่ียนแปลงและ
สามารถจัดการตอการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองสมดุลและเสริมสรางซ่ึงกันและกัน  
ศึกษานิเทศกมืออาชีพจึงตองต่ืนตัวอยูเสมอ  มองเห็นการเปล่ียนแปลงอยางรอบดาน  ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตกลาท่ีจะตัดสินใจดําเนินการเพ่ือผลตอวิชาชีพ  การนิเทศการศึกษาใน
อนาคต  อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปล่ียนแปลงน้ีจะเปนการประกันไดวา  การพฒันา
วิชาชีพ  การนิเทศการศึกษาจะปรบัเปล่ียนไดทันกับการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  สงผลให
วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาไดอยางย่ังยืนผันแปรตามความกาวหนาตลอดไป 
 

มาตรฐานการปฏิบัตติน 
จรรยาบรรณตอตนเอง 
 1.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ตองมีวินัยในตนเอง   พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ  
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 2.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ   และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 3.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส   ชวยเหลือ  สงเสริม 
ใหกําลังใจแกศิษย  และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา   
 4.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู    ทักษะ  และนิสัย
ทีถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์
ใจ 
 5.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ีดี     ท้ัง
ทางกาย  วาจา และจิตใจ 
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 6.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ 
 7.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค   โดยไม 
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 
 8.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 
โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ  
จรรยาบรรณตอสังคม 
 9.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พงึประพฤติปฏิบติัตนเปนผูนําในการอนุรักษ 
และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม  รักษาผลประโยชน 
ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
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การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 
 ดังไดกลาวแลววา  เอกสารฉบับน้ีจดัทําข้ึนเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทราบสาระสาํคัญของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปรากฏตามขอบังคับคุรุสภาฉบับ
วันท่ี  31  สิงหาคม  2548  เทาน้ัน  ตอไปคุรุสภาจะมีขอบังคับท่ีเกี่ยวเน่ืองกันออกตามมาใช
อีกอยางนอย 2  ฉบับ  คือ  ฉบับแรก  วาดวยการกําหนดระดบัคุณภาพของมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพ พรอมทั้งหลักเกณฑการประเมินระดับคุณภาพ  (มาตรา 49 วรรคสอง)  อีก
ฉบับหน่ึง  วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  (มาตรา 50 วรรคสอง)  
และเมื่อนั้นการบังคับใชกฎหมาย  (ที่ถือเปน วิชาชีพควบคุม)  ท่ีสมบูรณกจ็ะตามมา 
 ระหวางน้ี  ผูประกอบวิชาชีพจึงควรตองศึกษาขอบังคับฉบับน้ีทุกขอใหเขาใจ  และ
ลงมือปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพของตนไดทันที  โดยเฉพาะ
มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ  มีรายละเอียดในการปฏบัิติไวในเอกสาร
ฉบับน้ีคอนขางชัดเจนแลว สําหรับมาตรฐานดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน อาจอาศัย
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเดิมท่ีคุรุสภา 
(ตามพระราชบัญญัติครู  พุทธศักราช  2488)  เคยกําหนดไวเม่ือ  พ.ศ. 2539  ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานใหมจะเหน็วามีความแตกตางกันไมมากนัก  ประกอบกับในชีวิต
จริง  ไมวาจะเปนผูประกอบวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาอื่นก็ตาม  ตางก็ปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานท่ีกําหนดน้ีท้ังสิ้นเพียงแตไมไดจัดระเบียบไวใหเปนขอๆงายตอ
การปฏิบัติเหมือนเชนท่ีปรากฏในขอบังคับ 
 ตัวอยางการประเมินระดับคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาได
กําหนดใหมีระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานเอาไวเดิม  5  ระดับ  (ระดบัปฏิบัติการ  ระดับ
ชํานาญการ  ระดับเช่ียวชาญ  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  และระดบัทรงคุณวุฒิ)  ซ่ึงขยายมาจาก
หลักวิชาท่ีกลาวถึงความสามารถในการทํางานของมนุษย เริ่มจากการพึ่งพาผูอื่น 
(dependence)  สามารถชวยตัวเองได  (independence)  และสามารถชวยผูอื่นพรอมกับเปน
ตัวอยางท่ีดีได  (interdependence)  โดยไดกลาวถึงรายละเอียดในแตละระดับ  เชน  
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มาตรฐานของผูบริหาร ที่วาดวยการพัฒนาและใชนวัตกรรมในการบริหาร  (มาตรฐานที่ 5)  
ไดแยกแยะใหเห็นวาถาเปนการปฏิบัติในระดับ dependence  ก็คือสามารถเลือกส่ือ  
เครื่องมือ  เทคนิควิธีการตางๆ  ท่ีมีคุณภาพมาใชในการบรหิารไดอยางเหมาะสม  ถาเปน
ระดับท่ีสงูข้ึนในระดับ  independence  ก็จะประเมินจากการใชและพัฒนาส่ือ  เครื่องมอื  
เทคนิควิธีการตางๆ  ท่ีมีคุณภาพอยางหลากหลาย และผูรวมงานมีสวนรวม  และเม่ือพัฒนา
มาถึงระดับ  interdependence  แลว  พฤติกรรมท่ีบงบอกของผูบริหารทานน้ันก็คือ  คิดคน
ผลิตส่ือ  เครื่องมือ  เทคนิควิธีการในการบริหารโดยผูรวมงานมีสวนรวม  เปนตน 
 นอกจากนี้  คุรุสภาจะตองออก ขอบังคับคุรุสภา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใน
การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาอีก  สาระของขอบังคับฉบับนี้จะ
เปนเรื่องระเบียบวิธีดําเนินการทางจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ  เริ่มต้ังแตมีผูกลาวหา 
หรือกลาวโทษวา  ผูประกอบวิชาชีพใด ประพฤติผิดจรรยาบรรณขอใด  จะมีการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริงและคณะอนุกรรมการสอบสวนกันอยางไร  ผูถูก
กลาวหาวากระทําผิดทางจรรยาบรรณจะตองช้ีแจงขอกลาวหาอยางไร  จนเมื่อกระบวนการ
สอบสวนส้ินสุดลงถึงข้ันตองไดรับโทษทางจรรยาบรรณจะตองนําเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 54  อยางไร  และเมื่อวินิจฉัยแลวจะแจงผูถูก
กลาวหา พรอมท้ังหนวยงานบังคับบัญชาของผูน้ันอยางไร 
 ดังนั้น  การปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจึงถือเปน
เรื่องสําคัญท่ีผูประกอบวชิาชีพควรตองใสใจและถือเปน  ศีลของผูประกอบวิชาชีพ  หาก
หม่ันทบทวนและปฏิบัติตามก็จะชวยใหนอกจากจะไมกระทําผิดตองถูกรองเรียนใหเกิด
ความเสียหายแลวยังจะเปนการยกระดับความเปนวิชาชีพช้ันสูงท้ังของตนเองและองคกร
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมเปนที่ยอมรับ  มีเกียรติ  มีศักด์ิศร ี  ปรากฏตอ
สาธารณชนมากข้ึน  อันจะสงผลตอคุณภาพเยาวชนไทยในอนาคตนั่นเอง 
 ตัวอยางเชนจรรยาบรรณขอท่ีกลาวถึง ความรักและเมตตาตอศิษย  ซ่ึงถือเปนหัวใจ 
หลักของผูประกอบวิชาชีพครูนั้น แบบแผนพฤติกรรมจะใหความหมายและกําหนด
รายละเอียดถึงการนําจรรยาบรรณขอนี้ไปปฏิบัติมากข้ึน  เชน  หมายถึง การแสดงออกของ
บุคคลในทางที่ดีเปนผลมาจากสภาวะจิตใจท่ีดีงาม  และความเช่ือถือท่ีถูกตองของบุคคล     
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ผูท่ีมีความรักและเมตตา  ยอมแสดงออกดวยความปรารถนาในอันท่ีจะกอใหเกิดผลดีตอ
บุคคลอ่ืน  มีความสุภาพไตรตรองถึงผล  แลวจึงแสดงออกอยางจรงิใจ  ครูผูถือวามีความรัก
และเมตตาตอศิษย  จะเอาใจใสชวยเหลือ  เอื้ออาทร  ใหความเปนกันเอง  สงเสริมให
กําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษย โดยเสมอหนา  ยอมรับและเห็นอกเห็นใจตอสิทธิ
พื้นฐานของศิษยจนเปนที่เช่ือถือและช่ืนชมได  เปนตน 
 ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพของทานคือความสําเร็จของสภาวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกวา  �คุรุสภา�   แหงน้ี    และ   ความสําเร็จของคุรุสภา 
ก็คือ  คุณภาพประชากรของประเทศ  และจะไมมวัีนประสบความสําเร็จได  หากปราศ 
จากการปฏิบติังานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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