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ขอบังคับ ก.พ. 
วาดวยจรรยาบรรณของขาราชพลเรือน 

พ.ศ. 2537 
--------------------------- 

 
 โดยท่ีขาราชการพลเรือนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
รวมท้ังการใหบริการประชาชน ซ่ึงจําเปนตองทํางานรวมกันหลายฝาย ฉะน้ัน เพ่ือให
ขาราชการพลเรือนมีความประพฤติดี สํานึกในหนาท่ี สามารถประสานงานกับทุกฝาย
ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรใหมี
ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนไวเปนประมวลความประพฤติ
เพ่ือรักษาไวซ่ึงศักด์ิศรีและสงเสริมช่ือเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะ ของขาราชการ           
พลเรือนอันจะยังผลใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกยองของบุคคลโดยท่ัวไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงออกขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือนไวดังตอไปน้ี 
 
 จรรยาบรรณตอตนเอง 
 1.  ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับ
การเปนขาราชการ 
 2.  ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย และไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพน้ันดวย 
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 3.  ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม
รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึนจรรยาบรรณตอหนวยงาน 
 4.  ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริตเสมอภาค และ
ปราศจากอคติ 
 5.  ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงประโยชนของทาง
ราชการ และประชาชนเปนสําคัญ 
 6.  ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปน
ประโยชนตอราชการอยางเต็มท่ี 
 7.  ขาราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยาง
ประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนพึงจะปฏิบัติตอ
ทรัพยสินของตนเอง 
 
 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 
 8.  ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ 
ชวยเหลือกลุมงานของตน ท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน การแกปญหา
รวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบดวย 
 9.  ขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ท้ังใน
ดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามธรรมนองคลองธรรม 
 10. ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม 
 11. ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
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จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม  
 12. ขาราชการพลเรือนพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวย
ความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีนํ้าใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เม่ือเห็นวาเร่ืองใดไม
สามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะนําใหติดตอไปยังหนวยงานหรือบุคคลอื่นซ่ึงตนทราบวามีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับ
เร่ืองน้ัน ๆ ตอไป 
 13. ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เช่ือถือของบุคคลทั่วไป 
 14. ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ซ่ึงมีมูลคา
เกินปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หากไดรับไวแลว และ
ทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรแกกรณี 
 

 
ใหไว ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2537 

(ลงช่ือ) นายชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการขาราชกาพลเรือน 
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ขอบังคับครุุสภา 

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

--------------------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑๑) (ฉ) มาตรา ๔๙ และมาตรา 
๕๐ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๔๘ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ และมติ
คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๔๘ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออก
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓  ในขอบังคับน้ี 
 “วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียน
การสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบ   
การบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญา 
ท้ังของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวน  
การเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ 
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 “ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 “ครู”  หมายความวา บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน 
และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญา ท้ังของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารสถานศึกษา”  หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ข้ัน
พื้นฐาน และอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญา ท้ังของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 “บุคลากรทางการศึกษาอื่น”  หมายความวา บุคคลซึ่งทําหนาท่ีสนับสนุน
การศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานการศึกษากําหนด
ตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 
 “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
และคุณภาพท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 
 “มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ”  หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ความรู และประสบการณในการจัดการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษา ซ่ึงผูตองการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีเพียงพอที่สามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 
 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน”  หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือ
การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตองปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัด
การศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
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 “มาตรฐานการปฏิบัติตน”  หมายความวา จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึน
เปนแบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือ
รักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให
เปนที่เช่ือถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม อันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ 
 ขอ ๔  ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับน้ี รวมท้ังใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 
 

หมวดที่ ๑ 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 ขอ ๕  ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
ดังตอไปน้ี 
 (ก)  มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา 
หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปน้ี 

 (๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
(๒) การพัฒนาหลักสูตร 
(๓) การจัดการเรียนรู 

 (๔) จิตวิทยาสําหรับครู 
(๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 (๖) การบริหารจัดการในหองเรียน 
(๗) การวิจัยทางการศึกษา 

 (๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 (๙) ความเปนครู 

(ข)  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป และผานเกณฑการประเมิน
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
ดังตอไปน้ี 

 (๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ขอ ๖  ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 
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(ก)  มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา 
หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปน้ี 

 (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
(๓) การบริหารดานวิชาการ 

 (๔) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
(๕) การบริหารงานบุคคล 

 (๖) การบริหารกิจการนักเรียน 
(๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 

 (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๙) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 

๑๐) ( คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร

สถานศึกษา ท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
(ข)  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 

(๑)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนง

หัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่น ๆ  ในสถานศึกษา
มาแลวไมนอยกวาสองป 
 ขอ ๗  ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ดังตอไปน้ี 
 (ก)  มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือ
เทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปน้ี 

 (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
(๓) การบริหารจัดการการศึกษา 

 (๔) การบริหารทรัพยากร 
(๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 

 (๖) การนิเทศการศึกษา 
(๗) การพัฒนาหลักสูตร 

 (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๙) การวิจัยทางการศึกษา 

CU503 119 



๑๐) ( คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา 
นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร

การศึกษา ท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
(ข)  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 

 (๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือ 
(๒) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
(๓) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาท่ีไมตํ่ากวาระดับ

กองหรือเทียบเทากองมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
 (๔) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
(๕) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอน และมีประสบการณในตําแหนง

ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารนอกสถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงกันมาแลวไมนอยกวาสิบป 

ขอ ๘  ผูประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

ขอ ๙  สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๑๐ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปน้ี 
 (๑)  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
 (๒)  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
 (๓)  มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
 (๔)  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 (๕)  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
 (๖)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
 (๗)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
 (๘)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
 (๙)  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
 (๑๐) รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 
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 (๑๑) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 (๑๒) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาตอง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี 
 (๑)  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 (๒)  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน และชุมชน 
 (๓)  มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
 (๔)  พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 (๕)  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
 (๖)  ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 
 (๗)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
 (๘)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 (๙)  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
 (๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 (๑๑) เปนผูนําและสรางผูนํา 
 (๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
 ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 

หมวดที่ ๓ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

สวนที่ ๑ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 

 ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง อยูเสมอ 
 

สวนที่ ๒ 
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จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ
ตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
 

สวนที่ ๓ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

 ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ 
สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 
 ขอ ๑๗ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ 
และนิสัย ท่ีถูกตองดีงามแก ศิษย  และผู รับบริการ  ตามบทบาทหนา ท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 ขอ ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
 ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความ
เจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ 
 ขอ ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอ
ภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
 

สวนที่ ๔ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

 ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยาง
สรางสรรคโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 

สวนที่ ๕ 
จรรยาบรรณตอสังคม 

 ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการ
อนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ส่ิงแวดลอม รักษา
ผลประโยชนของสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
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เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 

 

 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เร่ือง  สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ 
----------------------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๙ แหงขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๔๘ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  คณะกรรมการคุรุสภาจึง 
กําหนดสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพดังตอไปน้ี 
 

หมวด ๑ 
ผูประกอบวิชาชีพครู 

สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู 
๑.  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  ภาษาไทยสําหรับครู 
(๒)  ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ สําหรับครู 
(๓)  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 
 

(ข)  สมรรถนะ 
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(๑)  สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อ
การส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 

(๒)  สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 

(๓)  สามารถใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน 
 ๒.  การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
(๒)  ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
(๓)  วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
(๔)  ทฤษฎีหลักสูตร 
(๕)  การพัฒนาหลักสูตร 
(๖)  มาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันของหลักสูตร 
(๗)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(๘)  ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถวิเคราะหหลักสูตร 
(๒)  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย 
(๓)  สามารถประเมินหลักสูตรไดท้ังกอนและหลังการใชหลักสูตร 
(๔)  สามารถจัดทําหลักสูตร 

 ๓.  การจัดการเรียนรู ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน 
(๒)  รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
(๓)  การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู 
(๔)  การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู 
(๕)  การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 
(๖)  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู 
(๗)  การใชและการผลิตส่ือและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู 
(๘)  การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
(๙)  การประเมินผลการเรียนรู 

(ข)  สมรรถนะ 
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(๑)  สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและ
ตลอดภาค 

(๒)  สามารถออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
(๓)  สามารถเลือกใช พัฒนา และสรางส่ือ อุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียน 
(๔)  สามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจําแนก

ระดับการเรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล 
๔.  จิตวิทยาสําหรับครู ประกอบดวย  

(ก)  สาระความรู 
(๑)  จิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย 
(๒)  จิตวิทยาการศึกษา 
(๓)  จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  เขาใจธรรมชาติของผูเรียน 
(๒)  สามารถชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพ       

ของตน 
(๓)  สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(๔)  สามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

 ๕.  การวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(๒)  การสรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
(๓)  การประเมินตามสภาพจริง 
(๔)  การประเมินจากแฟมสะสมงาน 
(๕)  การประเมินภาคปฏิบัติ 
(๖)  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง 
(๒)  สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู

และหลักสูตร 
 ๖.  การบริหารจัดการในหองเรียน ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
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(๑)  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
(๒)  ภาวะผูนําทางการศึกษา 
(๓)  การคิดอยางเปนระบบ 
(๔)  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
(๕)  มนุษยสัมพันธในองคกร 
(๖)  การติดตอส่ือสารในองคกร 
(๗)  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
(๘)  การประกันคุณภาพการศึกษา 
(๙)  การทํางานเปนทีม 
(๑๐) การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
(๑๑) การจัดโครงการฝกอาชีพ 
(๑๒) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
(๑๓) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(๑๔) การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  มีภาวะผูนํา 
(๒)  สามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน 
(๓)  สามารถส่ือสารไดอยางมีคุณภาพ 
(๔)  สามารถในการประสานประโยชน 
(๕)  สามารถนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการบริหารจัดการ 

 ๗.  การวิจัยทางการศึกษา ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  ทฤษฎีการวิจัย 
(๒)  รูปแบบการวิจัย 
(๓)  การออกแบบการวิจัย 
(๔)  กระบวนการวิจัย 
(๕)  สถิติเพ่ือการวิจัย 
(๖)  การวิจัยในช้ันเรียน 
(๗)  การฝกปฏิบัติการวิจัย 
(๘)  การนําเสนอผลงานวิจัย 
(๙)  การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
(๑๐) การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา 
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(๑๑) การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย 
(ข)  สมรรถนะ 

(๑)  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
(๒)  สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

 ๘.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู 

(๒)   เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(๓)  การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
(๔)  แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
(๕)  การออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมิน และการปรับปรุง

นวัตกรรม 
(ข)  สมรรถนะ 

(๑)  สามารถเลือกใช ออกแบบ สราง และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี 

(๒)  สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีดี 

(๓)  สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน 
 ๙.  ความเปนครู ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หนาท่ี ภาระงานของครู 
(๒)  พัฒนาการของวิชาชีพครู 
(๓)  คุณลักษณะของครูท่ีดี 
(๔)  การสรางทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
(๕)  การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู 
(๖)  การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ 
(๗)  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
(๘)  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
(๙)  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
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(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  รัก เมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน 
(๒)  อดทนและรับผิดชอบ 
(๓)  เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 
(๔)  มีวิสัยทัศน 
(๕)  ศรัทธาในวิชาชีพครู 
(๖)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 สาระการฝกทักษะและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพ 

๑๐. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ประกอบดวย   
 (ก)  สาระการฝกทักษะ 

(๑)  การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 

(๒)  ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ 
รวบรวมขอมูล และนําเสนอผลการศึกษา 

(๓)  มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
รวมท้ังการนําหลักสูตรไปใช 

(๔)  ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา 
(๕)  ฝกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

โดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษา 
(๖)  การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

 (ข)  สมรรถนะ 
(๑)   สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนไดตามความแตกตางของผูเรียน 
(๒)  สามารถจัดทําแผนการเรียนรู 
(๓ ) สามารถฝกปฏิบั ติการสอน  ต้ั งแตการจัดทําแผนการสอน 

ปฏิบัติการสอน ประเมินผล และปรับปรุง 
(๔)  สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

 ๑๑. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย 
(ก)  สาระการฝกทักษะ 

(๑)  การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(๒)  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 
(๓)  การจัดกระบวนการการเรียนรู 
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(๔)  การเลือกใช การผลิตส่ือและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 
(๕)  การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู 
(๖)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(๗)  การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน 
(๘)  การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 
(๙)  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู 
(๑๐) การสัมมนาทางการศึกษา 

 (ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ 
(๒)  สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผูเรียน 
(๓)  สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน 
(๔)  สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

 
หมวด ๒ 

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานความรู 
 ๑๒. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และการบริหารการศึกษา 
(๒)  ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม 
(๓)  การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 
(๔)  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
(๕)  บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถนําความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการ

บริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
(๒)  สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหาร

จัดการการศึกษา 
(๓)  สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 
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(๔)  สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 
 ๑๓. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ

การจัดการศึกษา 
(๒)  ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
(๓)  การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา 
(๔)  การวางแผนพัฒนานโยบายการศึกษา 
(๕)  การพัฒนานโยบายการศึกษา 
(๖)  การประเมินนโยบายการศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบายการศึกษา 
(๒)  สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษา 
(๓)  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีมุงใหเกิดผลดี 

คุมคาตอการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม 
(๔)  สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
(๕)  สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

 ๑๔. การบริหารดานวิชาการ ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  การบริหารจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 
(๒)  หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
(๓)  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
(๔)  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 
(๕)  กลยุทธการนิเทศการศึกษา 
(๖)  การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
(๗)  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
(๘)  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(๙)  สถิติและคอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัย 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถบริหารจัดการการเรียนรู 
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(๒)  สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(๓)  สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
(๔)  สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

 ๑๕. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
(๒)  การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
(๓)  เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๒)  สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 
(๓)  สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔)  สามารถพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 

 ๑๖. การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

หลักการบริหารงานบุคคล 
(ข)  สมรรถนะ 

(๑)  สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติ 
(๒)  สามารถจัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
(๓)  สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔)  สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคคลากรใน

สถานศึกษา 
(๕)  สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา 
 ๑๗. การบริหารกิจการนักเรียน ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
(๒)  ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
(๓)  การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

(ข)  สมรรถนะ 
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(๑)  สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 
(๒)  สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 
(๓)  สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน

ในดานตาง ๆ  
(๔)  สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีใน       

หมูคณะ 
 ๑๘. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

 (ก)  สาระความรู 
(๑)  หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๒)  องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๓)  มาตรฐานการศึกษา 
(๔)  การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
(๕)  บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
(๒)  สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
(๓)  สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือ

รับรองการประเมินภายนอก 
๑๙. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  

(ก)  สาระความรู 
(๑)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
(๒)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(๓)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
(๒)  สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการบริหาร

จัดการ 
(๓)  สามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

๒๐. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ประกอบดวย  
(ก)  สาระความรู 
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(๑)  หลักการประชาสัมพันธ 
(๒)  กลยุทธการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 (ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครู และบุคลากร

ในสถานศึกษา 
(๒)  สามารถเผยแพรขอมูลขางสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู

ชุมชน 
(๓)  สามารถใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพันธ 
(๔)  สามารถสรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดย

มีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
(๕)  สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัด

การศึกษา 
 ๒๑. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
(๒)  จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
(๓)  การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
(๔)  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
(๒)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
(๓)   สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
 

หมวด ๓ 
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู 
 ๒๒. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และการบริหารการศึกษา 
(๒)  ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม 
(๓)  การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 
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(๔)  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
(๕)  บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถนําความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการ

บริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
(๒)  สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหาร

จัดการการศึกษา 
(๓)  สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 
(๔)  สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 
 ๒๓. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ

การจัดการศึกษา 
(๒)  ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
(๓)  การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา 
(๔)  การวางแผนการพัฒนานโยบายการศึกษา 
(๕)  การพัฒนานโยบายการศึกษา 
(๖)  การประเมินนโยบายการศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบายการศึกษา 
(๒)  สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษา 
(๓)  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีมุงใหเกิดผลดี 

คุมคาตอการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม 
(๔)  สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
(๕)  สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

๒๔. การบริหารจัดการการศึกษา ประกอบดวย  
(ก)  สาระความรู 

(๑)  หลักและระบบการจัดการศึกษา 
(๒)  เทคนิคการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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(๓)  บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทองถิ่นในการจัดการศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
สามารถบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 ๒๕. การบริหารทรัพยากร ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  การแสวงหาและใชทรัพยากรทางการศึกษา 
(๒)  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๓)  การบริหารจัดการแหลงการเรียนรู ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
(๔)  การบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๒)  สามารถบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และบัญชีไดอยางถูกตอง 

โปรงใส และตรวจสอบได 
 ๒๖. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๒)  องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๓)  มาตรฐานการศึกษา 
(๔)  การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
(๕)  บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหรือหนวยงาน 
(๒)  สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาหรือหนวยงาน 
(๓)  สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของหนวยงานเพื่อ

รองรับการประเมินภายนอก 
 ๒๗. การนิเทศการศึกษา ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
(๒)  เทคนิคการนิเทศการศึกษา 
(๓)  ความสัมพันธของการนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา 
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(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

เปนระบบ โดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
(๒)  สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลง 
 ๒๘. การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  หลักการพัฒนาหลักสูตร 
(๒)  การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
(๓)  ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

(ข)  สมรรถนะ 
สามารถเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรและกํากับติดตามการจัดทํา

หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของทองถิ่น 
 ๒๙. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 

(ก)  สาระความรู 
(๑)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
(๒)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(๓)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
(๒)  สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 
(๓)  สามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 ๓๐. การวิจัยทางการศึกษา ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
(๒)  สถิติและคอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
(๓)  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

(ข)  สมรรถนะ 
สามารถนํากระบวนการทางการวิจัย การวัดและประเมินผลไปใชในการ

บริหารจัดการศึกษาได 
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 ๓๑. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา ประกอบดวย 
(ก)  สาระความรู 

(๑)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
(๒)  จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
(๓)  การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
(๔)  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(ข)  สมรรถนะ 
(๑)  เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
(๒)  ปฏิบัติตนตามจรรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
(๓)  สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 
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