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วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา
ลักษณะของวิชาชีพควบคุม
วิชาชีพ (Profession) เปนอาชีพใหบริการแกสาธารณชนที่ตองอาศัยความรู
ความชํานาญเปนการเฉพาะ ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพ โดยผูประกอบวิชาชีพตองฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอน
ที่จะประกอบวิชาชีพตางกับอาชีพ (Career) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองทําใหสําเร็จ โดยมุงหวัง
คาตอบแทนเพื่อการดํารงชีพเทานั้น
วิชาชีพซึ่งไดรับยกยองใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ผูประกอบวิชาชีพยอมตองมีความ
รับผิดชอบอยางสูงตามมา เพราะมีผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน จึงตองมีการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูรับบริการและสาธารณชน
โดยผูประกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา (Intellectual Method)
ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ (Long Period of Training) มีอิสระในการใชวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(Professional Ethics) รวมทั้งตองมีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองคกร
วิชาชีพ (Professional Organization) เปนแหลงกลางในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ

การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม
วิชาชีพทางการศึกษา
นอกจากจะเปนวิชาชีพชั้นสูงประเภทหนึ่งเชนเดียวกับ
วิชาชีพชั้นสูงอื่น เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย ฯลฯ
ซึ่งจะตองประกอบวิชาชีพเพื่อบริการตอสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้นๆ แลว ยังมี
บทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ กลาวคือ
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1. สรางพลเมืองดีของประเทศ โดยการใหการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทําให
ประชาชนเปนพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติตองการ
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
3. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุน หนึ่งไปอีก
รุนหนึ่ง ใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนาน
จากบทบาทและความสําคัญดังกลาว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินงานกํากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทาง
การศึกษา โดยกําหนดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
ใหมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กํากับดูแลใหมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทั้ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับ
วิชาชีพทางการศึกษา กําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม ประกอบดวย
1. วิชาชีพครู
2. วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3. วิชาชีพผูบริหารการศึกษา
4. วิชาชีพควบคุมอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม จะเปนหลักประกัน
และคุมครองใหผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ รวมทั้งจะเปนการ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงขึ้น
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การประกอบวิชาชีพควบคุม
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่
กฎกระทรวงกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม ตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัด
และเงื่อนไขของคุรุสภา ดังนี้
1. ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด ผูไมไดรับอนุญาต หรือสถานศึกษาที่รับผูไ มไดรับใบอนุญาต
เขาประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา จะไดรับโทษตามกฎหมาย
2. ตองประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตองพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง เพือ่ ดํารงไวซึ่งความรูความสามารถ และความชํานาญการตามระดับ
คุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
3. บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิ
กลาวหา หรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอื่น มีสิทธิ
กลาวโทษผูประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได
4. เมื่อมีการกลาวหาหรือกลาวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย
ชี้ขาดใหยกขอกลาวหา/กลาวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได และผูถูกพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตไมสามารถประกอบ
วิชาชีพตอไปได
การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม นับเปนความกาวหนา
ของวิชาชีพทางการศึกษา และเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสงู ขึ้น อันจะเปนผลดี
ตอผูรับบริการทางการศึกษาที่จะไดรบั การศึกษาอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สงู ขึ้นดวย
ซึ่งจะทําใหวชิ าชีพและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในสังคม
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ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ
ที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง
ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อมั่น
ศรัทธาใหแกผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสังคมไดวาการที่
กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม นั้น
เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49
กําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย
1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดสําหรับผูที่จะ
เขามาประกอบวิชาชีพ จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบ
วิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวาเปน
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาได
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตาม
ระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่
กําหนดวามีความรู ความสามารถ และความชํานาญ เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการ
เปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม นั่นก็คือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอ
ใบอนุญาตทุกๆ 5 ป
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของ
ผูประกอบวิชาชีพ
โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการ
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไวซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบ
แผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะกําหนดเปนขอบังคับตอไป หาก
ผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
อื่นจนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลว ผูนั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัย
ชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ (1) ยกขอกลาวหา (2) ตักเตือน (3) ภาคทัณฑ
(4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกิน 5 ป (5) เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของสํารวจความคิดเห็น จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งดานการผลิต การพัฒนา และการประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนํามากําหนดเปนสาระสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งไดรบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 วันที่ 21 มีนาคม 2548
และที่ประชุม คณะกรรมการคุรุสภาครั้งที่ 6/2548 วันที่ 18 เมษายน 2548 ไดอนุมัติให
ออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนที่เรียบรอย
แลว
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มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะ
ตองประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ อันถือเปนเปาหมายหลักของการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูป ระกอบวิชาชีพจะตองศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจที่ถูกตอง ใหสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพใหสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
และไดรับการยอมรับยกยองจากสังคม
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มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานความรู
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้
1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู
4. จิตวิทยาสําหรับครู
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การบริหารจัดการในหองเรียน
7. การวิจัยทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเปนครู
สาระความรู และ สมรรถนะของครู
1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
สาระความรู
1) ภาษาไทยสําหรับครู
2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ สําหรับครู
3) เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
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สมรรถนะ
1) สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย
เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง
2) สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศอืน่ ๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง
3) สามารถใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาหลักสูตร
สาระความรู
1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
2) ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
3) วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4) ทฤษฎีหลักสูตร
5) การพัฒนาหลักสูตร
6) มาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร
7) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8) ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ
1) สามารถวิเคราะหหลักสูตร
2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย
3) สามารถประเมินหลักสูตรได ทั้งกอนและหลังการใชหลักสูตร
4) สามารถจัดทําหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู
สาระความรู
1) ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน
2) รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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3) การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู
4) การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู
5) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม
6) เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู
7) การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู
8) การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ
9) การประเมินผลการเรียนรู
สมรรถนะ
1) สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค
2) สามารถออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
3) สามารถเลือกใช พัฒนาและสรางสื่ออุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน
4) สามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการ
เรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล
4. จิตวิทยาสําหรับครู
สาระความรู
1) จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย
2) จิตวิทยาการศึกษา
3) จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา
สมรรถนะ
1) เขาใจธรรมชาติของผูเรียน
2) สามารถชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตน
3) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) สามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน
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5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
สาระความรู
1) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2) การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3) การประเมินตามสภาพจริง
4) การประเมินจากแฟมสะสมงาน
5) การประเมินภาคปฏิบัติ
6) การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม
สมรรถนะ
1) สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง
2) สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและ
หลักสูตร
6. การบริหารจัดการในหองเรียน
สาระความรู
1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
2) ภาวะผูนําทางการศึกษา
3) การคิดอยางเปนระบบ
4) การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร
5) มนุษยสัมพันธในองคกร
6) การติดตอสื่อสารในองคกร
7) การบริหารจัดการชั้นเรียน
8) การประกันคุณภาพการศึกษา
9) การทํางานเปนทีม
10) การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
11) การจัดโครงการฝกอาชีพ
12) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
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13) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
14) การศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน
สมรรถนะ
1) มีภาวะผูนํา
2) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
3) สามารถสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ
4) สามารถในการประสานประโยชน
5) สามารถนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการ
7. การวิจัยทางการศึกษา
สาระความรู
1) ทฤษฎีการวิจัย
2) รูปแบบการวิจัย
3) การออกแบบการวิจัย
4) กระบวนการวิจัย
5) สถิติเพื่อการวิจัย
6) การวิจัยในชั้นเรียน
7) การฝกปฏิบตั ิการวิจัย
8) การนําเสนอผลงานวิจัย
9) การคนควา ศึกษางานวิจยั ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
10) การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา
11) การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย
สมรรถนะ
1) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2) สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
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8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สาระความรู
1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู
2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3) การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
4) แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู
5) การออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม
สมรรถนะ
1) สามารถเลือกใช ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่ดี
2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี
3) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน
9. ความเปนครู
สาระความรู
1) ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หนาที่ ภาระงานของครู
2) พัฒนาการของวิชาชีพครู
3) คุณลักษณะของครูที่ดี
4.) การสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู
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

มาตรฐานประสบการณของครู
ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังนี้
1. การฝกปฏิบตั ิวิชาชีพระหวางเรียน
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝกทักษะ และ สมรรถนะของครู
1. การฝกปฏิบตั ิวิชาชีพระหวางเรียน
สาระการฝกทักษะ
1) การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพใน
สถานศึกษา
2) ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ
รวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา
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3) มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง
การนําหลักสูตรไปใช
4) ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา
5) ฝกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดยเขาไป
มีสวนรวมในสถานศึกษา
6) การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
สมรรถนะ
1) สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนไดตามความแตกตางของผูเรียน
2) สามารถจัดทําแผนการเรียนรู
3) สามารถฝกปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทําแผนการสอน ปฏิบัติการสอน
ประเมินผลและปรับปรุง
4) สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝกทักษะ
1) การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
3) การจัดกระบวนการเรียนรู
4) การเลือกใช การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู
5) การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู
6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
7) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน
8) การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูแ ละพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
9) การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู
10) การสัมมนาทางการศึกษา
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สมรรถนะ
1) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ
2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน
3) สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน
4) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
การปฏิบัติกจิ กรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา
คนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม
การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏ
ชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีจ่ ะเกิดแกผูเรียน
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน หมายถึง
การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผเู รียนเปนหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
การมุงมั่นพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของ
ครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ
โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะ
ใหไดผลดีกวาเดิมรวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน
อยางเปนระบบ
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มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบตั ิไดเกิดผลจริง
การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช
ปรับปรุงหรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอืน่ ๆ ที่
สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพอยูเสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐ
คิดคน ผลิตเลือกใช ปรับปรุงเครือ่ งมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ
เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความ
แตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิด
คานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบตั ิการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และ
การดําเนินงานที่เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
1) ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการ
พัฒนาผูเรียน
2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน และขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนัน้ ๆ
3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน
4) ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ
และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับ
ความเปนครูอยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ ื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา และรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและ
กัน และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา
และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน
โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการ
แกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสรางกิจกรรม
การเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน
และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการ
 หาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤติ
พัฒนาของผูเรียนที่ถาวร เปนแนวทางในการแกปญ
ตางๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของ
ปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผู
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มองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได กลาที่จะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกปญหา มิได
ตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ
โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน

มาตรฐานการปฏิบัตติ น
จรรยาบรรณตอตนเอง
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่
ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ
7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
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จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
จรรยาบรรณตอสังคม
9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ิตน เปนผูนําในการอนุรักษ
และ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข
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มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานความรู
1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิ
อื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้
1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3) การบริหารดานวิชาการ
4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
5) การบริหารงานบุคคล
6) การบริหารกิจการนักเรียน
7) การประกันคุณภาพการศึกษา
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
2. ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
มาตรฐานประสบการณวชิ าชีพ
1. มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
2. มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด /
หัวหนาสาย /หัวหนางาน / ตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป
สาระความรู และ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
สาระความรู
1) หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และการบริหารการศึกษา
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2) ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม
3) การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา
4) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
5) บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา
2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการ
การศึกษา
3) สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา
4) สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร 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 ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอ
การศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม
4) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิ
5) สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
3. การบริหารดานวิชาการ
สาระความรู
1) การบริหารจัดการเรียนรูท ี่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2) หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
3) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
4) หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ
5) กลยุทธการนิเทศการศึกษา
6) การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา
7) ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
8) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
9) สถิติและคอมพิวเตอรเพือ่ การวิจัย
สมรรถนะ
1) สามารถบริหารจัดการการเรียนรู
2) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
4) สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

23

4. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
สาระความรู
1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
2) การจัดวางระบบควบคุมภายใน
3) เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ
3) สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
5. การบริหารงานบุคคล
สาระความรู
หลักการบริหารงานบุคคล
สมรรถนะ
1) สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน
2) สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ
3) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา
5) สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
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6. การบริหารกิจการนักเรียน
สาระความรู
1) คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
2) ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
3) การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
สมรรถนะ
1) สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน
2) สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน
3) สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ
4) สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
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. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระความรู
1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู
สมรรถนะ
1) สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2) สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหาร จัดการ
3) สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชมุ ชน
สาระความรู
1) หลักการประชาสัมพันธ
2) กลยุทธการสรางความสัมพันธกับชุมชน
สมรรถนะ
1) สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2) สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน
3) สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ
4) สามารถสรางกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสัมพันธอนั ดีกับชุมชน โดยมี
เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
5) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา
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10. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบ ริหารสถานศึกษา
สาระความรู
1) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
2) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3) การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม
4) การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
สมรรถนะ
1) เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารมืออาชีพ คือ การเขารวมเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกรวิชาชีพดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ไดแก
การเปนผูริเริ่ม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเปนผูเสนอผลงาน และเผยแพร
ผลงานขององคกร เพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่มีตอการพัฒนาองคกร
ตลอดจนการนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการ
พัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน
ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีตอองคกร
ผูรวมงาน ผูเรียน และชุมชน ดวยการตัดสินใจในการทํางานตางๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นกับทุกฝาย การตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการกระทํากับผลของการกระทํา เนื่องจากการตัดสินใจของผูบริหารมีผลตอองคกร
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โดยสวนรวม ผูบริหารจึงตองเลือกแตกิจกรรมที่จะนําไปสูผ ลดี ผลทางบวก ผลตอการ
พัฒนาของทุกฝายที่เกี่ยวของและระมัดระวังไมใหเกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ ทัง้ นี้เพื่อ
นําไปสูความไววางใจ ความศรัทธาและความรูสึกเปนที่พึ่งไดของบุคคลทั้งปวง
มาตรฐานที่ 3 มุง มั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ
ความสําเร็จของการบริหาร อยูที่การดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในองคกร หรือ
ผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนา
ผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ
ผูรวมงาน โดยการศึกษาจุดเดน จุดดอยของผูรวมงาน กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และ
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาดานนั้นๆ แลวใชเทคนิคการบริหารและการนิเทศ
ภายในใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ใหผูรวมงานรูศักยภาพ เลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนเปนผลใหศักยภาพของผูรวมงานเพิ่มพูน
พัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้งนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
ผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตร
เหมาะสมกับ
เงื่อนไขขอจํากัดของผูเรียน ครู ผูรวมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สอดคลอง
กับนโยบายแนวทาง เปาหมายของการพัฒนา เพื่อนําไปปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาอยาง
แทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูผลของการพัฒนา ความสอดคลองของ
เปาหมาย กิจกรรม และผลงาน ถือเปนคุณภาพสําคัญที่นําไปสูการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีความคุมคาและเกิดผลอยางแทจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ
สูงขึ้นเปนลําดับ
นวัตกรรมการบริหารเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสูผลงานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลําดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหาร
แนวใหมๆ เลือกและปรับปรุง ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เงื่อนไข
ขอจํากัดของงานและองคกร จนนําไปสูผลไดจริง เพื่อใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไม
หยุดยั้ง ผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงาน
รวมกัน
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มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร
ผูบริหารมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการบริหารที่จะนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นของบุคลากรและองคกร จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ผูบริหารตองมี
ความเพียรพยายาม กระตุน ยั่วยุ ทาทาย ใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของ และชื่นชม
ผลสําเร็จเปนระยะๆ จึงควรเริ่มจากการริเริ่ม การรวมพัฒนา การสนับสนุนขอมูล และให
กําลังใจใหบคุ ลากรศึกษา คนควา ปฏิบัติ และปรับปรุงงานตางๆ ไดดวยตนเอง จนเกิด
เปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ อันเปนบุคลิกภาพทีพ่ ึงปรารถนาของบุคลากร
และองคกร รวมทั้งบุคลากรทุกคนชื่นชมและศรัทธาในความสามารถของตน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ
ผูบริหารมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานที่ไดทําสําเร็จแลวดวยการรายงานผลที่
แสดงถึงการวิเคราะหงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการ
พัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การนําเสนอรายงาน
เปนโอกาสที่ผูบริหารจะไดคิดทบทวนถึงงานที่ไดทําไปแลววามีขอจํากัด ผลดี ผลเสีย
และผลกระทบที่มิไดระวังไวอยางไร ถาผลงานเปนผลดี จะชื่นชม ภาคภูมิใจไดในสวนใด
นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอื่นไดอยางไร ถาผลงานยังไมสมบูรณจะปรับปรุงเพิ่มเติมได
อยางไร
และจะนําประสบการณที่ไดพบไปใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร
คุณประโยชนอีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี คือ การนําผลการประเมินไปใชในการ
ประเมินตนเอง รวมทั้งการทําใหเกิดความรูสึกชื่นชมของผูรวมปฏิบัติงานทุกคน การที่
ผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตน เปนขั้นตอนสําคัญอยาง
หนึ่งที่จะนําไปสูการรูคุณคาแหงตน
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ผูบริหารมีหนาที่แนะนํา ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรในองคกร การที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัตเิ ปนแบบอยางที่ดี มิฉะนั้น
คําแนะนําตักเตือน หรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาดความสําคัญ ไมเปนที่ยอมรับ
ของบุคลากรในองคกร ผูบริหารที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในทุกๆ ดาน เชน ดาน
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คุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากร
ทําใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
หนวยงานการศึกษาเปนองคกรหนึ่งทีอ่ ยูในชุมชน และเปนสวนหนึ่งของระบบ
สังคมซึ่งมีองคกรอื่นๆ เปนองคประกอบ ทุกหนวยงานมีหนาที่รวมมือกันพัฒนาสังคมตาม
บทบาทหนาที่
ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารการศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือ
ชุมชนที่จะชี้นําแนวทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตามทิศทางที่ตองการ ผูบริหารมือ
อาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นในการเสนอแนวทางปฏิบัติ แนะนํา ปรับปรุง
การปฏิบัติ และแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวม
ในลักษณะรวมคิดรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ พรอมทั้ง
ยอมรับความสามารถ รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของตน
อยางเต็มศักยภาพ
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือกันในสังคม
นําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
ความประทับใจของผูรวมงานที่มีตอผูบริหารองคกรอยางหนึ่ง คือ ความเปน
ผูรอบรูทันสมัย ทันโลกรูอยางกวางขวางและมองไกล ผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกๆ ดาน จนสามารถสนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารที่
ทันสมัย และนําขอมูลขาวสารตางๆ ที่ไดรับ มาใชในการพัฒนางานและผูรวมงาน การ
ตื่นตัว การรับรู และการมีขอมูลขาวสาร สารสนเทศเหลานี้ นอกจากเปนประโยชนตอ
งานพัฒนาแลว ยังนํามาซึ่งการยอมรับและความรูสึกเชื่อถือของผูรวมงาน อันเปนเงื่อนไข
เบื้องตนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้งตอเนื่องตอไป
มาตรฐานที่ 11 เปนผูนําและสรางผูนํา
ผูบริหารมืออาชีพสรางวัฒนธรรมขององคกรดวยการพูดนํา ปฏิบัตินํา และ
จัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
โดยการใหรางวัลแกผูที่ทํางานไดสําเร็จแลว
จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุกคน
ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร
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เพื่อใหผูรวมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถเลือกการกระทําที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมไดดวยตนเอง ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบ
ความสําเร็จใหแกบุคลากรแตละคนและทุกคน
จนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับ
นําไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
การพัฒนาองคกรใหกาวหนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดยั้ง ผูบริหารจําเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับ
งานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดสอดคลอง
สมดุลและเสริมสรางซึ่งกันและกัน ผูบริหารมืออาชีพจึงตองตื่นตัวอยูเสมอ มองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบดานรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และกลาที่จะตัดสินใจ
ดําเนินการเพื่อผลในอนาคต อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนี้ ยอมเปนสิ่ง
ประกันไดวา การเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดนอยลง การที่องคกรปรับไดทันตอ
การเปลี่ยนแปลงนี้ ยอมเปนผลใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับความกาวหนา
ของโลกตลอดไป

มาตรฐานการปฏิบัตติ น
จรรยาบรรณตอตนเอง
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
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4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสยั
ที่ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์
ใจ
5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้ง
ทางกาย วาจา และจิตใจ
6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ
7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
จรรยาบรรณตอสังคม
9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ิตนเปนผูนําในการอนุรักษ
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
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มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานความรู
1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่น
ที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้
1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3) การบริหารจัดการการศึกษา
4) การบริหารทรัพยากร
5) การประกันคุณภาพการศึกษา
6) การนิเทศการศึกษา
7) การพัฒนาหลักสูตร
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) การวิจัยทางการศึกษา
10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา
2. ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
มาตรฐานประสบการณวชิ าชีพ
1. มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 8 ป หรือ
2. มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
3. มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาที่ไมต่ํากวาระดับกองหรือ
เทียบเทากองมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
4. มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษามาแลวไมนอยกวา
5 ป หรือ
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5. มีประสบการณดา นปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา หรือ ผูบริหารการศึกษา หรือ บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา รวมกันมาแลวไม
นอยกวา 10 ป
สาระความรู และ สมรรถนะของผูบริหารการศึกษา
1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
สาระความรู
1) หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และการบริหารการศึกษา
2) ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม
3) การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา
4) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
5) บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการ
ศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา
2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการ
การศึกษา
3) สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา
4) สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร 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 ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการ
ศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม
4) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิ
5) สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
3. การบริหารจัดการการศึกษา
สาระความรู
1) หลักและระบบการจัดการศึกษา
2) เทคนิคการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
3) บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทองถิ่นในการจัดการศึกษา
สมรรถนะ
สามารถบริหารจัดการการศึกษาใหมคี ุณภาพ
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4. การบริหารทรัพยากร
สาระความรู
1) การแสวงหาและใชทรัพยากรทางการศึกษา
2) การบริหารทรัพยากรบุคคล
3) การบริหารจัดการแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอม และพลังงาน
4) การบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี
สมรรถนะ
1) สามารถวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และบัญชี ไดอยางถูกตอง
โปรงใส และตรวจสอบได
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
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) หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
2) เทคนิคการนิเทศการศึกษา
3) ความสัมพันธของการนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ โดยใชวิธีการที่หลากหลาย
2) สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง
7. การพัฒนาหลักสูตร
สาระความรู
1) หลักการพัฒนาหลักสูตร
2) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร
3) ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ
สามารถเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรและกํากับติดตามการจัดทํา
หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของทองถิ่น
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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) สถิติและคอมพิวเตอรเพือ่ การวิจัยทางการศึกษา
3) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
สมรรถนะ
สามารถนํากระบวนการทางการวิจัย การวัดและประเมินผลไปใชในการ
บริหารจัดการการศึกษาได
10. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา
สาระความรู
1) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
2) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
3) การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม
4) การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
สมรรถนะ
1) เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
3) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา
คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารมืออาชีพ คือ การเขารวมเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกรวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ไดแก
การเปนผูริเริ่ม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเปนผูเสนอผลงาน และเผยแพร
ผลงานขององคกร เพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่มีตอการพัฒนาองคกร
ตลอดจนการนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการ
พัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน
ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีตอองคกร
ผูรวมงาน ผูเรียน และชุมชน ดวยการตัดสินใจในการทํางานตางๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นกับทุกฝาย การตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการกระทํากับผลของการกระทํา เนื่องจากการตัดสินใจของผูบริหารมีผลตอองคกร
โดยสวนรวม ผูบริหารจึงตองเลือกแตกิจกรรมที่จะนําไปสูผ ลดี ผลทางบวก ผลตอการ
พัฒนาของทุกฝายที่เกี่ยวของ และระมัดระวังไมใหเกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อ
นําไปสูความไววางใจ ความศรัทธาและความรูสึกเปนที่พึ่งไดของบุคคลทั้งปวง
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ
ความสําเร็จของการบริหาร อยูที่การดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในองคกร หรือ
ผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนารวมงาน
โดยการศึกษาจุดเดน จุดดอยของผูรวมงาน กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และเลือกใช
วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาดานนั้นๆ แลวใชเทคนิคการบริหารและการนิเทศภายใน
ใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ใหผูรวมงานรูศักยภาพ เลือกแนวทาง
ที่เหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนเปนผลใหศักยภาพของผูรวมงานเพิ่มพูนพัฒนา
กาวหนาอยางไมหยุดยั้งนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
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มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
ผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตร
เหมาะสมกับ
เงื่อนไขขอจํากัดของผูเรียน ครู ผูรวมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สอดคลอง
กับนโยบายแนวทาง เปาหมายของการพัฒนา เมื่อนําไปปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาอยาง
แทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูผลของการพัฒนา ความสอดคลองของ
เปาหมาย กิจกรรม และผลงาน ถือเปนคุณภาพสําคัญที่นําไปสูการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีความคุมคาและเกิดผลอยางแทจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง
ขึ้นเปนลําดับ
นวัตกรรมการบริหาร เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสูผลงานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลําดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหาร
แนวใหมๆ เลือกและปรับปรุง ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เงื่อนไข
ขอจํากัดของงานและองคกร จนนําไปสูผลไดจริง เพื่อใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไม
หยุดยั้ง ผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงาน
รวมกัน
มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร
ผูบริหารมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการบริหารที่จะนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นของบุคลากรและองคกร จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ผูบริหารตองมี
ความเพียรพยายาม กระตุน ยั่วยุ ทาทาย ใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของ และชื่นชม
ผลสําเร็จเปนระยะๆ จึงควรเริ่มจากการริเริ่ม การรวมพัฒนา การสนับสนุนขอมูล และให
กําลังใจใหบคุ ลากรศึกษา คนควา ปฏิบัติ และปรับปรุงงานตางๆ ไดดวยตนเอง จนเกิด
เปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ อันเปนบุคลิกภาพทีพ่ ึงปรารถนาของบุคลากร
และองคกร รวมทั้งบุคลากรทุกคนชื่นชมและศรัทธาในความสามารถของตน
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มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ
ผูบริหารมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานที่ไดทําสําเร็จแลว ดวยการรายงานผลที่
แสดงถึงการวิเคราะหงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการ
พัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การนําเสนอรายงาน
เปนโอกาสที่ผูบริหารจะไดคิดทบทวนถึงงานที่ไดทําไปแลววามีขอจํากัด ผลดี ผลเสีย
และผลกระทบที่มิไดระวังไวอยางไร ถาผลงานเปนผลดี จะชื่นชม ภาคภูมิใจไดในสวนใด
นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอื่นไดอยางไร ถาผลงานยังไมสมบูรณจะปรับปรุงเพิ่มเติมได
อยางไร
และจะนําประสบการณที่ไดพบไปใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร
คุณประโยชนอีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี คือ การนําผลการประเมินไปใชในการ
ประเมินตนเอง รวมทั้งการทําใหเกิดความรูสึกชื่นชมของผูรวมปฏิบัติงานทุกคน การที่
ผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตน เปนขั้นตอนสําคัญอยาง
หนึ่งที่จะนําไปสูการรูคุณคาแหงตน
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ผูบริหารมีหนาที่แนะนํา ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรในองคกร การที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี มิฉะนัน้ คํา
แนะนําตักเตือน หรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาดความสําคัญ ไมเปนที่ยอมรับของ
บุคลากรในองคกร ผูบริหารที่ปฏิบตั ิตนเปนแบบอยางที่ดีในทุกๆ ดาน เชน ดานคุณธรรม
จริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากร ทําใหเกิด
ความเชื่อถือศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
หนวยงานการศึกษาเปนองคกรหนึ่งทีอ่ ยูในชุมชน และเปนสวนหนึ่งของระบบ
สังคมซึ่งมีองคกรอื่นๆ เปนองคประกอบ ทุกหนวยงานมีหนาที่รวมมือกันพัฒนาสังคมตาม
บทบาทหนาที่ ผูบริหารสถานศึกษา/ผูบริหารการศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือ
ชุมชนที่จะชี้นําแนวทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตามทิศทางที่ตองการ ผูบริหารมือ
อาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นในการเสนอแนวทางปฏิบัติ แนะนํา ปรับปรุง
การปฏิบัติ และแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวม
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ในลักษณะรวมคิดรวมวางแผน และรวมปฏิบัติดว ยความเต็มใจ เต็มความสามารถ พรอม
ทั้งยอมรับความสามารถ รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของ
ตนอยางเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือกันในสังคม
นําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
ความประทับใจของผูรวมงานที่มีตอผูบริหารองคกรอยางหนึ่ง คือความเปนผูรอบรู
ทันสมัยรูอยางกวางขวางและมองไกลผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในโลกทุก ๆ ดาน จนสามารถสนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
และนําขอมูลขาวสารตางๆ ที่ไดรับ มาใชในการพัฒนางานและผูรวมงาน การตื่นตัว
การรับรู และการมีขอมูลขาวสาร สารสนเทศเหลานี้ นอกจากเปนประโยชนตองาน
พัฒนาแลว ยังนํามาซึ่งการยอมรับและความรูสึกเชื่อถือของผูรวมงาน อันเปนเงื่อนไข
เบื้องตนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้งตอเนื่องตอไป
มาตรฐานที่ 11 เปนผูนําและสรางผูนํา
ผูบริหารมืออาชีพสรางวัฒนธรรมขององคกรดวยการพูดนํา ปฏิบัตินํา และจัด
ระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรม โดยการใหรางวัลแกผูที่ทํางานไดสําเร็จแลว จน
นําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุกคน
ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร
เพื่อใหผูรวมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถเลือกการกระทําที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมไดดวยตนเอง ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบ
ความสําเร็จใหแกบุคลากรแตละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับนําไปสู
องคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
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มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
การพัฒนาองคกรใหกาวหนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดยั้ง ผูบริหารจําเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับ
งานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดสอดคลอง
สมดุลและเสริมสรางซึ่งกันและกัน ผูบริหารมืออาชีพจึงตองตื่นตัวอยูเสมอ มองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และกลาที่จะตัดสินใจ
ดําเนินการเพื่อผลในอนาคต อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนี้ ยอมเปนสิ่ง
ประกันไดวา การเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดนอยลง การที่องคกรปรับไดทันตอ
การเปลี่ยนแปลงนี้ ยอมเปนผลใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับความกาวหนา
ของโลกตลอดไป

มาตรฐานการปฏิบัตติ น
จรรยาบรรณตอตนเอง
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสยั
ที่ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์
ใจ
5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตองประพฤติปฏิบตั ิตนเปนแบบอยางที่ดี
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
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6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ
7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
จรรยาบรรณตอสังคม
9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ิตนเปนผูนําในการอนุรักษ
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข

44

มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
(ศึกษานิเทศก)
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
มาตรฐานความรู
1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่
คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้
1) การนิเทศการศึกษา
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4) การประกันคุณภาพการศึกษา
5) การบริหารจัดการการศึกษา
6) การวิจัยทางการศึกษา
7) กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก
2. ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
มาตรฐานประสบการณวชิ าชีพ
1. มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 10 ปหรือมีประสบการณ
ดานการปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและหรือ
ผูบริหารการศึกษารวมกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป
2. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร
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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
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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) สามารถใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางแผน
ดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สาระความรู
1) ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
2) การสรางหลักสูตรสถานศึกษา
3) หลักการพัฒนาหลักสูตร
4) การจัดการเรียนรู
5) จิตวิทยาการศึกษา
6) การวัดและการประเมินผล
7) การจัดการศึกษาพิเศษ
สมรรถนะ
1) สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรและการจัด
ทําหลักสูตรสถานศึกษา
2) สามารถสาธิตแนะนําครูใหจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
ของผูเรียน
3) สามารถประเมินหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
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4. การประกันคุณภาพการศึกษา
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 เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
พรอมรับการประเมินภายนอก
5. การบริหารจัดการการศึกษา
สาระความรู
1) หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา
2) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3) การปฏิรูปการศึกษา
4) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถใหคําปรึกษาแนะนําการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
เจตนารมณของการศึกษา
2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
3) สามารถบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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6. การวิจัยทางการศึกษา
สาระความรู
1) ระเบียบวิธีวิจัย
2) กระบวนการวิจัย
3) การนําผลการวิจัยไปใช
สมรรถนะ
1) สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการวิจัยไปใชใน
การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
2) สามารถใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
3) สามารถดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ดานการเรียนรูและการ
จัดการศึกษา
7. กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ
สาระความรู
1) กลวิธีการนําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู
2) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควา ฯลฯ
3) การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค
สมรรถนะ
1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทตางๆ
2) สามารถแนะนําและใหคําปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3) สามารถนําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎี ดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
เหมาะสมตอการเรียนรู
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8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระความรู
1) หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) อินเตอรเน็ต
3) คอมพิวเตอรชวยสอน
4) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ
5) สํานักงานอัตโนมัติ
สมรรถนะ
1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได
อยางเหมาะสม
2) สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา
9. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก
สาระความรู
1) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก
2) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก
3) การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
สมรรถนะ
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก
2) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเปนแบบอยางที่ดี
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา
เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศกมืออาชีพ คือ การเขารวม
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
วิชาชีพ ไดแก การเปนผูรวมงาน การเปนผูจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเปนผูเสนอผลงาน
และเผยแพรผลงานเพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของศึกษานิเทศกที่มีตอการ
พัฒนาองคกร ตลอดจนการนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูรับการนิเทศ
ศึกษานิเทศกมืออาชีพ แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีตอผูรับการนิเทศ
ดวยการตัดสินใจในการทํางานตางๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ ศึกษานิเทศก
ตองวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแกผูรับการนิเทศ แลวเลือก
เฉพาะกิจกรรมที่จะนําไปสูผลทางบวกเสมอ
อีกทั้งระมัดระวังไมใหเกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบ
โดยมิไดตั้งใจเพื่อนําไปสูความไววางใจ ความศรัทธาของผูรับการนิเทศที่มีตอการนิเทศ และเห็น
ประโยชนของการนิเทศ
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผล
ตอการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
คุณประโยชนสําคัญของการนิเทศอยูที่ผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การพัฒนา จนเปนผลใหเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองกําหนด
ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูรับการนิเทศอยางเต็มศักยภาพ โดย
ศึกษาจุดเดน จุดดอยของผูรับการนิเทศ กําหนดจุดที่จะพัฒนา เลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาดานนั้นๆ แลวใชเทคนิคการนิเทศใหผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน
ปรับปรุง ใหผูรับการนิเทศรูศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัติ
จนเปนผลใหศักยภาพของผูรับการนิเทศและศึกษานิเทศกเพิ่มพูนพัฒนา กาวหนาอยางไม
หยุดยั้ง นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
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มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
ศึกษานิเทศกมืออาชีพวางแผนการนิเทศไดอยางมียุทธศาสตร เหมาะสมกับเงื่อนไข
ขอจํากัดของผูรับการนิเทศ สอดคลองกับนโยบาย แนวทาง และเปาหมายของการพัฒนา
เมื่อนําไปปฏิบัติจะเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง แผนการนิเทศตองมีกิจกรรมสําคัญ
ที่นําไปสูผลของการพัฒนา ความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับผลงานถือเปนคุณภาพ
สําคัญที่นําไปสูการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุมคาและเกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
นวัตกรรมการนิเทศเปนเครื่องมือสําคัญของศึกษานิเทศกในการนําไปสูผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองมีความรูในการนิเทศแนวใหมๆ เลือก
และปรับปรุงใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เงื่อนไข ขอจํากัดของงาน
และผูรับการนิเทศจนนําไปสูผลไดจริง เพื่อใหผูรับการนิเทศใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่
มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน และกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูรับ
การนิเทศ
ศึกษานิเทศกมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการนิเทศที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นของผูรับการนิเทศ จนผูรับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ศึกษานิเทศก
ตองรูจักเสนพัฒนาของผูรับการนิเทศและเพียรพยายามกระตุน ยั่วยุ ทาทาย ใหผูรับการ
นิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ดวยความรูสึกประสบผลสําเร็จเปนระยะๆ โดย
พยายามใหผูรับการนิเทศมีความรูสึกเปนเจาของการทํากิจกรรมและการพัฒนาของผูรับการ
นิเทศเอง ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การรวมพัฒนา และการสนับสนุน
ขอมูล ใหกําลังใจ ใหผูรับการนิเทศคนหา ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานตางๆ ได
ดวยตนเอง เพื่อใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเปนการพัฒนางานในภาวะปกติ
เปนบุคลิกภาพถาวรของผูรับการนิเทศตลอดไป
รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธา
ความสามารถของตน
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มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ
ศึกษานิเทศกมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานที่ไดทําสําเร็จแลวดวยการรายงานผล
ที่แสดงถึงการวิเคราะหอยางรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการ
พัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การจัดทํารายงานเปน
โอกาสที่จะไดคิดทบทวนถึงงานที่ทําแลววามีขอจํากัด ผลดี ผลเสีย ผลกระทบที่มิไดระวัง
ไวอยางไร ถาผลงานเปนผลดีจะชื่นชม ภาคภูมิใจไดในสวนใด นําเสนอใหเปนประโยชน
ตอผูอื่นไดอยางไร ถาผลงานยังไมสมบูรณ จะปรับปรุงเพิม่ เติมไดอยางไร และจะนํา
ประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร คุณประโยชนของรายงาน
ที่ดียอมนําไปสูการประเมินตนเองการชื่นชมความสามารถของผูปฏิบัติ การเรียนรูเกี่ยวกับ
ความสามารถ
และศักยภาพของผูปฏิบัติที่จะกอใหเกิดการยอมรับและชื่นชมในความ
ความสามารถของตน
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ศึกษานิเทศกมีภารกิจในการพัฒนาผูรับการนิเทศโดยการใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือจัดกิจกรรม เพื่อใหผูรับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสําคัญตามเงื่อนไขที่ผู
นิเทศเสนอแนะดังนั้น ผูนิเทศตองประพฤติปฏิบัติใหเปนที่ประจักษเสียกอน เพื่อให
คําปรึกษา คําแนะนํา หรือกิจกรรมนั้นๆ มีน้ําหนัก มีความสําคัญนาเชื่อถือ ผูนิเทศ
จําเปนตองเปนแบบอยางที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะชวยให
ผูรับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาตอการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามดวยความพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 9 รวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ศึกษานิเทศกมืออาชีพรวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค
เสนอแนวทาง
ปรับปรุงที่ดกี วาเดิม แนะนําการปฏิบัติที่เปนผลดีกวาเดิม ไมหยุดอยูเพียงการวิพากษวจิ ารณ
แตจะชี้นําแนวทางการแกปญหาที่นําไปสูผลดี เปนผูสามารถรวมคิด รวมวางแผน และ
รวมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององคกร เพื่อนรวมวิชาชีพและชุมชน ดวยความเต็มใจ
เต็มความรูความสามารถและคาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ยอมรับในความรูความสามารถ
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และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของตนอยาง
เต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยในการทํางาน ที่จะนําไปสู
ผลงานที่ดีที่สุดอยูเสมอ เปนที่ยอมรับของผูรับการนิเทศและผูรวมงาน จนผูรับการนิเทศ
เกิดศรัทธาตอการนิเทศการปรับปรุงงานและการรวมงานกับผูอื่น
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
ความประทับใจของผูรับการนิเทศที่มีตอผูนิเทศอยางหนึ่ง คือ ความเปนผูรอบรู
ทันสมัยและทันโลก ศึกษานิเทศกมืออาชีพตองติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุก
ดานจนสามารถสนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและนําขอมูลขาวสารตางๆ ไป
ใชในการพัฒนางานและพัฒนาผูรับการนิเทศ การตื่นตัว การรับรู และการมีขอมูล
สารสนเทศเหลานี้ นอกจากเปนประโยชนตองานนิเทศแลว ยังนํามาซึ่งการยอมรับและ
ความรูสึกเชื่อถือของผูรับการนิเทศ อันเปนเงื่อนไขเบื้องตนที่จะนําไปสูก ารพัฒนาที่ลึกซึ้ง
ตอเนื่องตอไป
มาตรฐานที่ 11 เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ
ศึกษานิเทศกมืออาชีพสรางวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ ดวยการพูดนํา
ปฏิบัตินํา และจัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการให
รางวัลแกผูรับการนิเทศที่ปฏิบัติงานสําเร็จแลว จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง
ตัดสินใจไดเอง พัฒนางานไดเองของผูรับการนิเทศ ศึกษานิเทศกจึงตองแสดงออกอยาง
ชัดเจนและสม่ําเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการดวยความกระตือรือรน
เพียรพยายามที่จะบริการอยางเต็มที่ ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพื่อใหผูรับการนิเทศ
เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติสามารถเลือกการกระทําที่สอดคลองกับวัฒนธรรม แสดงออก
และชื่นชมไดดวยตนเอง
ศึกษานิเทศกมืออาชีพจึงตองสรางศรัทธาความไววางใจและ
ความรูสึกประสบผลสําเร็จใหแกผูรบั การนิเทศแตละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเปน
ผูนําทางวิชาการ นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางแทจริง
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มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ
การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาใหพัฒนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความ
กาวหนาของโลกอยางไมหยุดยั้ง
ศึกษานิเทศกจําเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถจัดการตอการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองสมดุลและเสริมสรางซึ่งกันและกัน
ศึกษานิเทศกมืออาชีพจึงตองตื่นตัวอยูเสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตกลาที่จะตัดสินใจดําเนินการเพื่อผลตอวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาใน
อนาคต อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปนการประกันไดวา การพัฒนา
วิชาชีพ การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนไดทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สงผลให
วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาไดอยางยั่งยืนผันแปรตามความกาวหนาตลอดไป

มาตรฐานการปฏิบัตติ น
จรรยาบรรณตอตนเอง
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสยั
ทีถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์
ใจ
5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้ง
ทางกาย วาจา และจิตใจ
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6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ
7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
จรรยาบรรณตอสังคม
9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ิตนเปนผูนําในการอนุรักษ
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
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การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ดังไดกลาวแลววา เอกสารฉบับนี้จดั ทําขึ้นเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทราบสาระสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่ปรากฏตามขอบังคับคุรุสภาฉบับ
วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เทานั้น ตอไปคุรุสภาจะมีขอบังคับที่เกี่ยวเนื่องกันออกตามมาใช
อีกอยางนอย 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก วาดวยการกําหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพ พรอมทั้งหลักเกณฑการประเมินระดับคุณภาพ (มาตรา 49 วรรคสอง) อีก
ฉบับหนึ่ง วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (มาตรา 50 วรรคสอง)
และเมื่อนั้นการบังคับใชกฎหมาย (ที่ถือเปน วิชาชีพควบคุม) ที่สมบูรณกจ็ ะตามมา
ระหวางนี้ ผูประกอบวิชาชีพจึงควรตองศึกษาขอบังคับฉบับนีท้ ุกขอใหเขาใจ และ
ลงมือปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของตนไดทันที โดยเฉพาะ
มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ มีรายละเอียดในการปฏิบัติไวในเอกสาร
ฉบับนี้คอนขางชัดเจนแลว สําหรับมาตรฐานดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน อาจอาศัย
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเดิมที่คุรุสภา
(ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488) เคยกําหนดไวเมื่อ พ.ศ. 2539 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานใหมจะเห็นวามีความแตกตางกันไมมากนัก ประกอบกับในชีวิต
จริง ไมวาจะเปนผูประกอบวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาอื่นก็ตาม ตางก็ปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานที่กําหนดนี้ทั้งสิ้นเพียงแตไมไดจัดระเบียบไวใหเปนขอๆงายตอ
การปฏิบัติเหมือนเชนที่ปรากฏในขอบังคับ
ตัวอยางการประเมินระดับคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาได
กําหนดใหมีระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานเอาไวเดิม 5 ระดับ (ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และระดับทรงคุณวุฒิ) ซึ่งขยายมาจาก
เริ่มจากการพึ่งพาผูอื่น
หลักวิชาที่กลาวถึงความสามารถในการทํางานของมนุษย
(dependence) สามารถชวยตัวเองได (independence) และสามารถชวยผูอื่นพรอมกับเปน
ตัวอยางที่ดีได (interdependence) โดยไดกลาวถึงรายละเอียดในแตละระดับ เชน
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มาตรฐานของผูบริหาร ที่วาดวยการพัฒนาและใชนวัตกรรมในการบริหาร (มาตรฐานที่ 5)
ไดแยกแยะใหเห็นวาถาเปนการปฏิบตั ิในระดับ dependence
ก็คือสามารถเลือกสื่อ
เครื่องมือ เทคนิควิธีการตางๆ ที่มีคุณภาพมาใชในการบริหารไดอยางเหมาะสม ถาเปน
ระดับที่สงู ขึ้นในระดับ independence ก็จะประเมินจากการใชและพัฒนาสื่อ เครื่องมือ
เทคนิควิธีการตางๆ ที่มีคุณภาพอยางหลากหลาย และผูรวมงานมีสวนรวม และเมื่อพัฒนา
มาถึงระดับ interdependence แลว พฤติกรรมทีบ่ งบอกของผูบริหารทานนั้นก็คือ คิดคน
ผลิตสื่อ เครื่องมือ เทคนิควิธีการในการบริหารโดยผูรวมงานมีสวนรวม เปนตน
นอกจากนี้ คุรุสภาจะตองออก ขอบังคับคุรุสภา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใน
การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาอีก สาระของขอบังคับฉบับนี้จะ
เปนเรื่องระเบียบวิธีดําเนินการทางจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ เริ่มตั้งแตมีผูกลาวหา
หรือกลาวโทษวา ผูประกอบวิชาชีพใด ประพฤติผิดจรรยาบรรณขอใด จะมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริงและคณะอนุกรรมการสอบสวนกันอยางไร ผูถูก
กลาวหาวากระทําผิดทางจรรยาบรรณจะตองชี้แจงขอกลาวหาอยางไร จนเมื่อกระบวนการ
สอบสวนสิ้นสุดลงถึงขั้นตองไดรับโทษทางจรรยาบรรณจะตองนําเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 54 อยางไร และเมื่อวินิจฉัยแลวจะแจงผูถ ูก
กลาวหา พรอมทั้งหนวยงานบังคับบัญชาของผูนั้นอยางไร
ดังนั้น การปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจึงถือเปน
เรื่องสําคัญที่ผูประกอบวิชาชีพควรตองใสใจและถือเปน ศีลของผูประกอบวิชาชีพ หาก
หมั่นทบทวนและปฏิบัติตามก็จะชวยใหนอกจากจะไมกระทําผิดตองถูกรองเรียนใหเกิด
ความเสียหายแลวยังจะเปนการยกระดับความเปนวิชาชีพชั้นสูงทั้งของตนเองและองคกร
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมเปนที่ยอมรับ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ปรากฏตอ
สาธารณชนมากขึ้น อันจะสงผลตอคุณภาพเยาวชนไทยในอนาคตนั่นเอง
ตัวอยางเชนจรรยาบรรณขอที่กลาวถึง ความรักและเมตตาตอศิษย ซึ่งถือเปนหัวใจ
หลักของผูประกอบวิชาชีพครูนั้น
แบบแผนพฤติกรรมจะใหความหมายและกําหนด
รายละเอียดถึงการนําจรรยาบรรณขอนี้ไปปฏิบัติมากขึ้น เชน หมายถึง การแสดงออกของ
บุคคลในทางที่ดีเปนผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงาม
และความเชื่อถือที่ถูกตองของบุคคล
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ผูที่มีความรักและเมตตา ยอมแสดงออกดวยความปรารถนาในอันที่จะกอใหเกิดผลดีตอ
บุคคลอื่น มีความสุภาพไตรตรองถึงผล แลวจึงแสดงออกอยางจริงใจ ครูผูถือวามีความรัก
และเมตตาตอศิษย จะเอาใจใสชวยเหลือ เอื้ออาทร ใหความเปนกันเอง สงเสริมให
กําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษย โดยเสมอหนา ยอมรับและเห็นอกเห็นใจตอสิทธิ
พื้นฐานของศิษยจนเปนที่เชื่อถือและชื่นชมได เปนตน
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพของทานคือความสําเร็จของสภาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกวา “คุรุสภา” แหงนี้ และ ความสําเร็จของคุรุสภา
ก็คือ คุณภาพประชากรของประเทศ และจะไมมวี ันประสบความสําเร็จได หากปราศ
จากการปฏิบตั ิงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
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