
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู

มาตรฐานความรู

              มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง
โดยมีความรู ดังตอไปน้ี
     (๑)  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู

    (๒)  การพัฒนาหลักสูตร
    (๓)  การจัดการเรียนรู
    (๔)  จิตวิทยาสําหรับครู
    (๕)  การวัดและประเมินผลการศึกษา
    (๖)  การบริหารจัดการในหองเรียน
    (๗)  การวิจัยทางการศึกษา
    (๘)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
    (๙)  ความเปนครู

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ

    ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอย
กวา ๑ ป   และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ   วิธีการ    และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด ดังตอไปน้ี

    (๑)  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
    (๒)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ



มาตรฐานความรู สาระความรูและสมรรถนะของครู
ความรูพื้นฐาน สาระความรู สมรรถนะของครู

๑. ภาษาและเทคโนโลยี
    สําหรับครู

๑. ภาษาไทยสําหรับครู
๒. ภาษาอังกฤษหรือ
    ภาษาตางประเทศอืน่ ๆ สาํหรบัครู
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู

๑. สามารถใชทักษะในการฟง  การพูด   
    การอาน  การเขียนภาษาไทย  เพ่ือการ
    สื่อความหมายไดอยางถูกตอง
๒. สามารถใชทักษะในการฟง การพูด
    การอาน  การเขียนภาษาอังกฤษ
    หรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการ
    สื่อความหมายไดอยางถูกตอง
๓. สามารถใชคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน

    ความรูวิชาชีพครู สาระความรู สมรรถนะของครู
๒. การพัฒนาหลักสูตร ๑. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา

๒. ประวัติความเปนมาและระบบ
     การจัดการศึกษาไทย
๓. วิสัยทัศนและแผนพัฒนา
    การศึกษาไทย
๔. ทฤษฎีหลักสูตร
๕. การพัฒนาหลักสูตร
๖. มาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้น
    ของหลักสูตร
๗. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๘. ปญหาและแนวโนมในการ
    พัฒนาหลักสูตร

๑. สามารถวิเคราะหหลักสูตร
๒. สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
    ไดอยางหลากหลาย
๓. สามารถประเมินหลักสูตรได
    ทั้งกอนและหลังการใชหลักสูตร
๔. สามารถจัดทําหลักสูตร



ความรูวิชาชีพครู สาระความรู สมรรถนะของครู
๓. การจัดการเรียนรู ๑. ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน

๒. รูปแบบการเรียนรูและการ
    พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
๓. การออกแบบและการจัด
    ประสบการณการเรียนรู
๔. การบูรณาการเนื้อหาในกลุม
    สาระการเรียนรู
๕. การบูรณาการการเรียนรู
    แบบเรียนรวม
๖. เทคนิค และวิทยาการ
    จัดการเรียนรู
๗. การใชและการผลิตสื่อและการ
    พัฒนานวตักรรมในการเรยีนรู
๘. การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียน
    เปนสําคัญ
๙. การประเมินผลการเรียนรู

๑. สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทํา
    แผนการเรียนรูรายภาค และตลอดภาค
๒. สามารถออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสม
    กับวัยของผูเรียน
๓. สามารถเลือกใช  พัฒนาและสรางสื่อ
    อุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
๔. สามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู
    ของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรู
    ของผูเรียนจากการประเมินผล

๔. จิตวิทยาสําหรับครู ๑. จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
    พัฒนาการมนุษย
๒. จิตวิทยาการศึกษา
๓.  จิตวทิยาการแนะแนว
     และใหคําปรึกษา

๑. เขาใจธรรมชาติของผูเรียน
๒. สามารถชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรู
    และพัฒนาไดตามศักยภาพของตน
๓. สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียน
    ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. สามารถสงเสริมความถนัดและ
    ความสนใจของผูเรียน



ความรูวิชาชีพครู สาระความรู สมรรถนะของครู
๕. การวดัและประเมินผล
     การศึกษา

๑. หลักการและเทคนิคการวัด
    และประเมินผลทางการศึกษา
๒. การสรางและการใชเครื่องมือ
    วัดผลและประเมินผลการศึกษา
๓. การประเมินตามสภาพจริง
๔. การประเมินจากแฟมสะสมงาน
๕. การประเมินภาคปฏิบัติ
๖. การประเมินผลแบบยอย
    และแบบรวม

๑. สามารถวัดและประเมินผลได
    ตามสภาพความเปนจริง
๒. สามารถนําผลการประเมินไปใช
    ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู
    และหลักสูตร

๖. การบริหารจัดการ
   ในหองเรียน

๑. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
๒. ภาวะผูนําทางการศึกษา
๓. การคิดอยางเปนระบบ
๔. การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร
๕. มนุษยสัมพันธในองคกร
๖. การติดตอสื่อสารในองคกร
๗. การบริหารจัดการชั้นเรียน
๘. การประกนัคณุภาพการศกึษา
๙. การทํางานเปนทีม
๑๐. การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
๑๑. การจัดโครงการฝกอาชีพ
๑๒. การจัดโครงการและกิจกรรม
      เพ่ือพัฒนา
๑๓. การจัดระบบสารสนเทศ
      เพ่ือการบริหารจัดการ
๑๔. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

๑. มีภาวะผูนํา
๒. สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
๓. สามารถสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ
๔. สามารถในการประสานประโยชน
๕. สามารถนํานวัตกรรมใหมๆ
    มาใชในการบริหารจัดการ



ความรูวิชาชีพครู สาระความรู สมรรถนะของครู
๗. การวจัิยทางการศกึษา ๑. ทฤษฎีการวิจัย

๒. รูปแบบการวิจัย
๓. การออกแบบการวิจัย
๔. กระบวนการวิจัย
๕.  สถิติเพ่ือการวิจัย
๖. การวิจัยในชั้นเรียน
๗. การฝกปฏิบัติการวิจัย
๘. การนําเสนอผลงานวิจัย
๙. การคนควา ศึกษางานวิจัยในการ
    พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
๑๐. การใชกระบวนการวิจัย
      ในการแกปญหา
๑๑. การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย

๑. สามารถนําผลการวิจัยไปใช
    ในการจัดการเรียนการสอน
๒. สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
    การสอนและพัฒนาผูเรียน

๘. นวัตกรรมและ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ทางการศึกษา

๑. แนวคิด  ทฤษฎี เทคโนโลยี
    และนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริม
    การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
๒. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
๓. การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการ
    ใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
    และสารสนเทศ
๔. แหลงการเรียนรูและเครือขาย
    การเรียนรู
๕. การออกแบบ การสราง การนาํไปใช
    การประเมินและการปรับปรุง
    นวตกรรม

๑. สามารถเลือกใช ออกแบบ
    สรางและปรับปรุงนวัตกรรม
    เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี
๒. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ
    สารสนเทศเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
    เรียนรูที่ดี
๓. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรู
    ที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรู
    ของผูเรียน

๙. ความเปนครู ๑. ความสําคัญของวิชาชีพครู
    บทบาท หนาที ่ภาระงานของครู
๒. พัฒนาการของวชิาชพีครู
๓. คุณลักษณะของครูที่ดี
๔. การสรางทศันคตทิีดี่ตอวชิาชพีครู
๕. การเสริมสรางศักยภาพและ
    สมรรถภาพความเปนครู
๖. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู
    และการเปนผูนําทางวิชาการ
๗. เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
๘. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
๙. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา

๑. รัก เมตตา และปรารถนาดีตอ
    ผูเรียน
๒. อดทนและรับผิดชอบ
๓. เปนบคุคลแหงการเรยีนรูและเปนผูนํา
    ทางวชิาการ
๔. มีวสิยัทศัน
๕. ศรัทธาในวิชาชีพครู
๖. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
    ของวิชาชีพครู



ประสบการณวิชาชีพ  สาระการฝกทักษะและสมรรถนะของครู

ประสบการณวชิาชพี สาระการฝกทักษะ สมรรถนะของครู
๑. การฝกปฏิบัติ
    วิชาชีพระหวาง
    เรียน

๒. การปฏิบัติการ
    สอนในถานศึกษา
    ในสาขาวชิาเฉพาะ

๑. การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการ
    ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา
๒. ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน
    โดยการ   สังเกต สัมภาษณ รวบรวมขอมูล
    และนําเสนอผลการศึกษา
๓. มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและ
    ปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช
๔. ฝกการจดัทาํแผนการเรยีนรูรวมกบัสถานศกึษา
๕. ฝกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
    การจัดการเรียนรู  โดยเขาไปมีสวนรวม
    ในสถานศึกษา
๖. การจัดทําโครงงานทางวิชาการ

๑. การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใช
    ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียน
    เปนสําคัญ
๓. การจัดกระบวนการเรียนรู
๔. การเลือกใช การผลิตสื่อและนวัตกรรม
    ที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู
๕. การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู
๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
๗. การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน
๘. การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
    เรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๙. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู
๑๐. การสัมมนาทางการศึกษา

๑. สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียน
    ไดตามความแตกตางของผูเรียน
๒. สามารถจัดทําแผนการเรียนรู
๓. สามารถฝกปฏิบัติการสอน ตั้งแต
    การจัดทําแผนการสอน ปฏิบัติ
    การสอนประเมินผลและปรับปรุง
๔. สามารถจัดทําโครงงานทาง
   วิชาการ

๑. สามารถจดัการเรยีนรูในสาขาวชิา
    เฉพาะ
๒. สามารถประเมิน ปรับปรุง และ
    พัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
    กับศักยภาพของผูเรียน
๓. สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
    พัฒนาผูเรียน
๔. สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการ
    เรียนรูและการพัฒนาผูเรียน



มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

มาตรฐานความรู

๑. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา   หรือเทียบเทา
หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังน้ี
    (๑)  หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
   (๒)  นโยบายและการวางแผนการศึกษา
   (๓)  การบริหารดานวิชาการ
   (๔)  การบริหารดานธุรการ การเงนิ พัสดแุละอาคารสถานที่
   (๕)  การบริหารงานบุคคล
   (๖)  การบริหารกิจการนักเรียน
   (๗)  การประกันคุณภาพการศึกษา
   (๘)  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (๙)  การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
  (๑๐)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา

๒.  ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
  

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ

๑.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา  ๕ ป   หรือ
    ๒.  มีประสบการณดานปฏบิตักิารสอนและตองมีประสบการณในตาํแหนงหัวหนาหมวด
หรือหัวหนาสาย   หรือหัวหนางาน  หรือตาํแหนงบรหิารอ่ืน ๆ  ในสถานศกึษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป



มาตรฐานความรู สาระความรู  และสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

๑. หลักและกระบวนการ
    บริหารการศึกษา

๑. หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และ
    การบริหารการศึกษา
๒. ระบบและกระบวนการบริหารและ
    การจัดการการศึกษายุคใหม
๓. การสรางวิสัยทัศนในการบริหาร
    และจัดการการศึกษา
๔. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
๕. บริบทและแนวโนมการจัดการ
    การศึกษา

๑. สามารถนําความรูความเขาใจใน
    หลักการและทฤษฎีทางการบริหาร
    การศึกษาไปประยุกตใชในการ
    บริหารการศึกษา
๒. สามารถวิเคราะห สงเคราะห และ
    สรางองคความรูในการบริหาร
    จัดการการศึกษา
๓. สามารถกําหนดวิสัยทัศนและ
    เปาหมายของการศึกษา
๔. สามารถจัดองคกร โครงสรางการ
    บริหาร และกําหนดภารกิจของครู
    และบุคลากรทางการศึกษาได
    เหมาะสม

๒. นโยบายและการวางแผน
    การศึกษา

๑. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม
     การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอ
    การจัดการศึกษา
๒. ระบบและทฤษฎีการวางแผน
๓. การวิเคราะหและการกําหนด
    นโยบายการศึกษา
๔. การวางแผน พัฒนาคุณภาพ
    การศึกษา
๕. การพัฒนานโยบายการศึกษา
๖. การประเมินนโยบายการศึกษา

๑. สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํา
     นโยบายการศึกษา
๒. สามารถกําหนดนโยบาย  วางแผน
    การดําเนินงานและประเมินคุณ
ภาพ
    การจัดการศึกษา
๓. สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
    การศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคา
    ตอการศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพ
    การศึกษาไปปฏิบัติ
๕. สามารถติดตาม ประเมิน
    และรายงานผลการดําเนินงาน



มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

๓.  การบริหารดานวิชาการ ๑. การบริหารจัดการเรียนรูที่เนน
    ผูเรียนเปนสําคัญ
๒.  หลักการและรูปแบบการพัฒนา
     หลักสูตร
๓.  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
๔.  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ
๕.  กลยุทธการนิเทศการศึกษา
๖.  การวางแผนและการประเมินผล
     การนิเทศการศึกษา
๗.  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
๘.  หลักการและเทคนิคการวัดและ
     ประเมินผลทางการศึกษา
๙. สถิติและคอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัย

๑. สามารถบริหารจัดการการเรียนรู
๒. สามารถพัฒนาหลักสูตร
    สถานศึกษา
๓. สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูใน
    สถานศึกษา
๔. สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือ
    พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

๔.การบริหารดานธุรการ
   การเงิน พัสดุ และอาคาร
   สถานที่

๑. กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานธุรการ
    การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
๒. การจัดวางระบบควบคุมภายใน
๓. เทคนิคการบริหารจัดการสภาพ
    แวดลอมภายในสถานศึกษา

๑. สามารถจัดระบบงานสารบรรณได
อยางมีประสิทธิภาพ

๒. สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
    อยางถูกตองและเปนระบบ
๓. สามารถวางระบบการบริหารและ
    จัดการทรัพยากรภายใน
    สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอม
    ทางกายภาพเพื่อสงเสริม
    การจัดการเรียนรู



มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
๕.  การบริหารงานบุคคล ๑. หลักการบริหารงานบุคคล ๑. สามารถสรรหาบุคลากรที่มี

    ประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน
๒. สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับ
    หนาที่ที่รับผิดชอบ
๓. สามารถพัฒนาครูและบุคลากรใน
    สถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติ
    หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
    สําหรับครูและบุคลากรใน
    สถานศึกษา   
๕. สามารถใหคําปรึกษาและแกไข
    ปญหาการทํางานใหแกครูและ
    บุคลากรในสถานศึกษา

๖.  การบริหารกิจการ
     นักเรียน

๑. คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
    คุณลักษณะที่พึงประสงค
๒. ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๓. การจัดกิจกรรมสงเสริมและ
    พัฒนาผูเรียน

๑. สามารถบริหารจัดการใหเกิด
    กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน
๒. สามารถบรหิารจัดการใหเกดิงาน
    บริการผูเรียน
๓. สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรม
    พิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
    ในดานตาง ๆ
๔. สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม
    จริยธรรมและความสามัคคี
    ในหมูคณะ

๗.  การประกันคุณภาพ
     การศึกษา

๑. หลักการ และกระบวนการ
    ในการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. องคประกอบของการประกัน
    คุณภาพการศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษา
๔. การประกันคุณภาพภายในและ
    ภายนอก
๕. บทบาทของผูบริหารในการประกัน
    คุณภาพการศึกษา

๑. สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
    ของสถานศึกษา
๒. สามารถประเมินผลและติดตาม
    ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
    การศึกษาของสถานศึกษา
๓. สามารถจัดทํารายงานผลการ
    ประเมินตนเองของสถานศึกษา
    เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก



มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
๘. การบริหารจัดการ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
    การศึกษา
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
    บริหารจัดการ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
    จัดการเรียนรู

๑. สามารถใชและบริหารเทคโนโลยี
    สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ
    ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
๒. สามารถประเมินการใชเทคโนโลยี
    สารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุง
    การบริหารจัดการ
๓. สามารถสงเสริมสนับสนุนการใช
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๙. การบริหารการ
   ประชาสัมพันธและ
   ความสัมพันธชุมชน

๑. หลักการประชาสัมพันธ
๒. กลยุทธการสรางความสัมพันธ
    กับชุมชน

๑.  สามารถบริหารจัดการขอมูล
    ขาวสารไปสูผูเรียน ครูและบุคลากร
     ในสถานศึกษา
๒. สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและ
    กจิกรรมของสถานศกึษาไปสูชมุชน
๓. สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม
    ในการประชาสัมพันธ
๔. สามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนา
    ความสัมพันธอันดีกับชุมชน
    โดยมีเปาหมายในการเขาไป
    ชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาส
    ใหชุมชนเขามามีสวนรวม
๕. สามารถระดมทรัพยากรและ
    ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริม
      การจัดการศึกษา

๑๐. คุณธรรมและจริยธรรม
     สําหรับผูบริหาร
     สถานศึกษา

๑.  คุณธรรมและจริยธรรม
      สําหรับผูบริหาร
๒.  จรรยาบรรณของวิชาชีพ
     ผูบริหารสถานศึกษา
๓.  การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารให
     ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม
๔.  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
     (Good  Governance)

๑. เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม
    และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
๒. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
    วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
๓. สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงาน
    มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม



มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา

มาตรฐานความรู

๑.  มีคณุวฒิุไมต่าํกวาปรญิญาตรีทางการบริหารการศึกษา   หรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภา
รับรอง โดยมีความรู ดังตอไปน้ี
  (๑)  หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
  (๒)  นโยบายและการวางแผนการศึกษา
  (๓)  การบรหิารจัดการการศกึษา
  (๔)  การบริหารทรัพยากร
  (๕)  การประกันคุณภาพการศึกษา
  (๖)  การนิเทศการศึกษา
  (๗)  การพัฒนาหลักสูตร

(๘)  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (๙)  การวิจัยทางการศึกษา
 (๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา

๒.  ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ

     ๑.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา ๘ ป   หรือ
    ๒.  มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๕ ป   หรือ
    ๓.  มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาที่ไมต่ํากวาระดับกอง หรือเทียบเทากอง
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป    หรือ
   ๔.  มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๕ ป  หรือ
  ๕.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือ
ผูบริหารการศึกษา หรือ บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศและการบริหารการศึกษา รวมกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป



มาตรฐานความรู สาระความรู  และสมรรถนะของผูบริหารการศึกษา

มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของผูบริหารการศึกษา
๑. หลักและกระบวนการ

บริหารการศึกษา
๑. หลักและทฤษฎีทางการบริหาร และ
     การบริหารการศึกษา
๒. ระบบและกระบวนการบริหารและ
    การจัดการการศึกษายุคใหม
๓. การสรางวิสัยทัศนในการบริหาร
      และจัดการการศึกษา
๔. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
๕. บริบทและแนวโนมการจัดการ
     การศึกษา

๑. สามารถนําความรูความเขาใจใน
    หลักการและทฤษฎีทางการบริหาร
    การศึกษาไปประยุกตใชในการ
    บริหารการศึกษา
๒. สามารถวิเคราะห สงเคราะห และ
    สรางองคความรูในการบริหาร
    จัดการการศึกษา
๓. สามารถกําหนดวิสัยทัศนและ
    เปาหมายของการศึกษา
๔. สามารถจัดองคกร โครงสรางการ
    บริหาร และกําหนดภารกิจของครู
    และบุคลากรทางการศึกษาได
    เหมาะสม

๒. นโยบายและการวางแผน
    การศึกษา

๑. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม
     การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอ
    การจัดการศึกษา
๒. ระบบและทฤษฎีการวางแผน
๓. การวิเคราะหและการกําหนด
    นโยบายการศึกษา
๔. การวางแผน พัฒนาคุณภาพ
    การศึกษา
๕. การพัฒนานโยบายการศึกษา
๖. การประเมินนโยบายการศึกษา

๑. สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํา
     นโยบายการศึกษา
๒. สามารถกําหนดนโยบาย  วางแผน
    การดําเนินงานและประเมิน
    คุณภาพการจัดการศึกษา
๓. สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
    การศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคา
    ตอการศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพ
    การศึกษาไปปฏิบัติ
๕. สามารถติดตาม ประเมิน
    และรายงานผลการดําเนินงาน



มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของผูบริหารการศึกษา
๓.  การบริหารจัดการ
     การศึกษา

๑. หลักและระบบการจัดการศึกษา
๒. เทคนิคการบริหารจัดการ
    การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
๓. บทบาทของผูบริหารในการ
    สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
    และทองถิ่นในการจัดการศึกษา

สามารถบริหารจัดการการศึกษา
ใหมีคุณภาพ

๔.  การบริหารทรัพยากร ๑.  การแสวงหาและใชทรัพยากร
     ทางการศึกษา
๒.  การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.  การบริหารจัดการแหลงการเรียนรู
     สิ่งแวดลอม  และพลังงาน
๔. การบริหารงบประมาณ  การเงิน
    และบัญชี

๑. สามารถวางระบบการบริหาร
    จัดการทรัพยากรไดอยางมี
    ประสิทธิภาพ
๒. สามารถบริหารจัดการ
    งบประมาณ การเงิน และบัญชี
    ไดอยางถูกตอง โปรงใส และ
    ตรวจสอบได

๕.  การประกันคุณภาพ
     การศึกษา

๑. หลักการและกระบวนการในการ
    ประกันคุณภาพการศึกษา

  ๒. องคประกอบของการประกัน
    คุณภาพการศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษา
๔. การประกันคุณภาพภายในและ
    ภายนอก
๕. บทบาทของผูบริหารในการประกัน
    คุณภาพการศึกษา

๑. สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
    ของสถานศึกษาหรือหนวยงาน
๒. สามารถประเมินผลและติดตาม
    ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
    การศึกษาของสถานศึกษาหรือ  
    หนวยงาน
๓. สามารถจัดทํารายงานผลการ
   ประเมินตนเองของหนวยงาน
   เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก

๖.  การนิเทศการศึกษา ๑. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ
    การศึกษา

  ๒. เทคนิคการนิเทศการศึกษา
. ความสัมพันธของการนิเทศการ

ศึกษากับการบริหารการศึกษา

๑. สามารถนิเทศ  กํากับ  ติดตาม
    และประเมินผลการปฏิบัติงาน
    อยางเปนระบบ โดยใชวิธีการ
    ที่หลากหลาย
๒. สามารถพัฒนาระบบการนิเทศ
    การศึกษา ใหสอดคลองกับการ
    เปลี่ยนแปลง



มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของผูบริหารการศึกษา

๗. การพัฒนาหลักสูตร ๑. หลักการพัฒนาหลักสูตร
๒. การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร
๓. ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
    หลักสูตร

สามารถเปนผูนําในการพัฒนาหลัก
สูตร และกํากับติดตามการจัดทําหลัก
สูตรที่สอดคลองกับความตองการและ
ความจําเปนของทองถิ่น

๘. การบริหารจัดการ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
    การศึกษา
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
    การบริหารจัดการ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
    การจัดการเรียนรู

๑. สามารถใชและบริหารเทคโนโลยี
    สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ
    ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
๒. สามารถประเมินการใชเทคโนโลยี
    สารสนเทศเพื่อปรับปรุงการ
    บริหารจัดการ
๓. สามารถสงเสริม สนับสนุน
    การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

๙. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
๒. สถิติและคอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัย
    ทางการศึกษา
๓. หลักการและเทคนิคการวัดและ
    ประเมินผลทางการศึกษา

  

สามารถนํากระบวนการทางการวิจัย
และการวัดประเมินผลไปใชในการ
บริหารจัดการการศึกษาได

๑๐. คุณธรรมและจริยธรรม
      สําหรับผูบริหาร
      การศึกษา

๑. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
    ผูบริหาร
๒. จรรยาบรรณผูของวิชาชีพผูบริหาร
    การศึกษา
๓. การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารให
    ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม
๔. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    (Good  Governance)

๑. เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม
    และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
๒. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
    ของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
๓. สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงาน
    มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม



มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
(ศึกษานิเทศก)

มาตรฐานความรู
๑.  มีคณุวฒิุไมต่าํกวาปรญิญาโททางการศกึษา หรือเทยีบเทา หรือคณุวฒิุอ่ืนทีค่รุุสภารบัรอง โดยมีความรู

ดังตอไปน้ี
(๑)  การนิเทศการศึกษา
(๒)  นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓)  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(๔)  การประกันคุณภาพการศึกษา
(๕)  การบริหารจัดการการศึกษา
(๖)  การวิจัยทางการศึกษา
(๗)  กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ
(๘)  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก

๒.  ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ

 ๑.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป  หรือ  มีประสบการณดานการปฏิบัติ
การสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษารวมกันมาแลวไมนอยกวา
๑๐ ป
 ๒.  มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร



มาตรฐานความรู สาระความรู  และสมรรถนะของศึกษานิเทศก

มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของศึกษานิเทศก

๑. การนิเทศการศึกษา ๑. หลักการและรูปแบบการนิเทศ
๒. วิธีการและกระบวนการนิเทศ
๓. กลยุทธการนิเทศการศึกษา

-  การวิเคราะหพฤติกรรมการ
   นิเทศการศึกษา
-  การสรางทักษะในการนิเทศ
-  การใชกลยุทธในการนิเทศ
-  การนํานวัตกรรมมาประยุกตใช
   ในการนิเทศ
-  การควบคุมและการประเมิน
   เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
   การศึกษา

๔. การนิเทศภายใน

๑. สามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริม
    ใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ
    การนเิทศภายในสถานศกึษาได
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล
    และรายงานผลการจัดกระบวนการ
    เรียนรู การสอนและการบริหาร
    จัดการการศึกษา
๓. สามารถประสาน สนับสนุน
    และเผยแพรผลงานดานการนิเทศ
    การศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.  สามารถใชเทคนิคการนิเทศได
    อยางหลากหลายดวยความเปน
    กัลยาณมิตร

๒. นโยบายและการวางแผน
    การศึกษา

๑.  ระบบและทฤษฎีการวางแผน
๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการ
     เมืองไทยที่มีอิทธิพลตอการศึกษา
๓.  แผนการศึกษาระดับชาติ
    และระดับตางๆ
๔.  การวิเคราะหและกําหนด

นโยบายการศึกษา
๕.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
     การศึกษา
๖.  การพัฒนาและประเมินนโยบาย
    การศึกษา

๑. สามารถใหคําแนะนํา  ปรึกษา
    เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล และ
    รายงานผล เพ่ือจัดทํานโยบาย
    แผน และการติดตามประเมินผล
    ดานการศึกษา
๒. สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา
     เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและ
    การวางแผนดําเนินงาน  และการ
     ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. สามารถใหคําแนะนํา  ปรึกษา
    เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
    คุณภาพการศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี
    คุมคาตอการพัฒนาคุณภาพ
    การศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม
    อยางยั่งยืน



มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของศึกษานิเทศก
๓. การพัฒนาหลักสูตร
    และการสอน

๑. ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
๒. การสรางหลักสูตรสถานศึกษา
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร
๔. การจัดการเรียนรู
๕. จิตวิทยาการศึกษา
๖. การวัดและการประเมินผล
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ

๑. สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา
    เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรและ
    การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
๒. สามารถสาธิต แนะนําครูใหจัด
    กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูได
    เต็มศักยภาพของผูเรียน
๓. สามารถประเมินหลักสูตร และการ
    นําหลักสูตรไปใช

๔. การประกันคุณภาพ
    การศึกษา

๑. การบริหารคุณภาพ
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา
๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
๔. กระบวนการประเมินคุณภาพ
    ภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห วิจัย การ
    จัดทํามาตรฐาน และการพัฒนา
    ระบบประกันคุณภาพภายในของ
    สถานศึกษา
๒. สามารถนิเทศ กํากับ ติดตามและ
    ประเมินผลการประกันคุณภาพ
    ภายในของสถานศึกษา
๓. สามารถใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ
    และการวางระบบ การจัดทํา
    รายงานผลการประเมินตนเองของ
    สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอยาง
    ตอเน่ืองและพรอมรับการประเมิน
    ภายนอก

๕. การบริหารจัดการ
    การศึกษา

๑. หลักและระบบขอบขายการจัด
    การศึกษา
๒. หลักการบริหารจัดการการศึกษา
    โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
๓. การปฏิรูปการศึกษา
๔. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
    กับการจัดการศึกษา

๑. สามารถใหคําปรึกษาแนะนําการจัด
    การศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
    เจตนารมณของการศึกษา
๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ
    สถานศึกษาไปสูองคกรแหงการ
    เรียนรู
๓. สามารถบริหารจัดการศึกษาโดยใช
    โรงเรียนเปนฐาน



มาตรฐานความรู สาระความรู สมรรถนะของศึกษานิเทศก
๖. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัย

๒. กระบวนการวิจัย
๓. การนําผลการวิจัยไปใช

๑. สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา
    เกี่ยวกับการนํากระบวนการวิจัย
    ไปใชในการ แกปญหาและ
    พัฒนาการเรียนการสอน
๒. สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา
    เกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช
    ในการพัฒนาการจัดการเรียน
    การสอน
๓. สามารถดําเนินการวิจัยเพ่ือ
    สรางองคความรูใหม ๆ ดานการ
    เรียนรูและการจัดการศึกษา

๗. กลวิธีการถายทอด
    ความรู แนวคิด ทฤษฎี
    และผลงานทางวิชาการ

๑. กลวิธีการนําเสนอความรู แนวคิด
    ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู
๒. การเขียนรายงาน บทความ
    ผลงาน ผลการศึกษาคนควา ฯลฯ
๓. การวิเคราะห วิจารณผลงาน
    วิชาการอยางสรางสรรค

๑.  สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
     ประเภทตางๆ
๒.  สามารถแนะนําและใหคําปรึกษา
     การเขียนเอกสารทางวิชาการ
     แกครแูละบคุลากรทางการศกึษา
๓.  สามารถนําเสนอความรูแนวคิด
    ทฤษฎีดวยวิธีการที่หลากหลาย
     และเหมาะสมตอการเรียนรู

๘.  การบริหารจัดการ
     เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. อินเตอรเน็ต
๓. คอมพิวเตอรชวยสอน
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ
๕. สํานักงานอัตโนมัติ

๑. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนา
    งานไดอยางเหมาะสม
๒. สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา
    การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
    เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
    แกสถานศึกษา

๙. คุณธรรมและจริยธรรม
    สําหรับศึกษานิเทศก

๑. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
    ศึกษานิเทศก
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพ
    ศึกษานิเทศก
๓. การบริหารจัดการบานเมือง
    ที่ดี  (Good Governance)

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
     ของวิชาชีพศึกษานิเทศก
๒. มีหลักธรรมในการนิเทศ
    และประพฤติเปนแบบอยางที่ดี


