
 หนา   ๒๘๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง  สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา   

และผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  และขอ  ๙  แหงขอบังคับคุรุสภา  วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่   
๑๐/๒๕๔๘  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนดสาระความรูและสมรรถนะ 
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
ผูประกอบวิชาชีพครู 

สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู 
๑. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑) ภาษาไทยสําหรับครู 
  (๒) ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น  ๆ  สําหรับครู   
  (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถใชทักษะในการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนภาษาไทย  เพ่ือ 

การสื่อความหมายไดอยางถูกตอง 
  (๒) สามารถใชทักษะในการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนภาษาอังกฤษหรือ 

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ  เพ่ือการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง 
  (๓) สามารถใชคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน 
๒. การพัฒนาหลักสูตร  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑) ปรัชญา  แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 



 หนา   ๒๙๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๒) ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
  (๓) วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
  (๔) ทฤษฎีหลักสูตร 
  (๕) การพัฒนาหลักสูตร 
    (๖) มาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร 
  (๗) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
  (๘) ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถวิเคราะหหลักสูตร 
  (๒) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย 
  (๓) สามารถประเมินหลักสูตรไดท้ังกอนและหลังการใชหลักสูตร 
  (๔) สามารถจัดทําหลักสูตร 
๓. การจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑) ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน 
  (๒) รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียน  การสอน 
  (๓) การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู 
  (๔) การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู 
  (๕) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 
  (๖) เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู 
  (๗) การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู   
  (๘) การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
  (๙) การประเมินผลการเรียนรู 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค 
  (๒) สามารถออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 



 หนา   ๒๙๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๓) สามารถเลือกใช  พัฒนาและสรางสื่ออุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
  (๔) สามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรู 

ของผูเรียนจากการประเมินผล 
๔. จิตวิทยาสําหรับครู  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑) จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย 
  (๒) จิตวิทยาการศึกษา 
    (๓) จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) เขาใจธรรมชาติของผูเรียน 
  (๒) สามารถชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตน 
  (๓) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (๔) สามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  (๒) การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  (๓) การประเมินตามสภาพจริง 
  (๔) การประเมินจากแฟมสะสมงาน 
  (๕) การประเมินภาคปฏิบัติ 
  (๖) การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง 
  (๒) สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร 
๖. การบริหารจัดการในหองเรียน  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
  (๒) ภาวะผูนําทางการศึกษา 



 หนา   ๒๙๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๓) การคิดอยางเปนระบบ 
  (๔) การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
  (๕) มนุษยสัมพันธในองคกร 
  (๖) การติดตอสื่อสารในองคกร   
  (๗) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  (๘) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๙) การทํางานเปนทีม 
  (๑๐) การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
  (๑๑) การจัดโครงการฝกอาชีพ 
  (๑๒) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
  (๑๓) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  (๑๔) การศกึษาเพื่อพัฒนาชุมชน   
   (ข) สมรรถนะ   
  (๑) มีภาวะผูนํา 
  (๒) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 
  (๓) สามารถสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ 
  (๔) สามารถในการประสานประโยชน 
  (๕) สามารถนํานวัตกรรมใหม ๆ  มาใชในการบริหารจัดการ 
๗. การวิจัยทางการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑) ทฤษฎีการวิจัย 
  (๒) รูปแบบการวิจัย 
  (๓) การออกแบบการวิจัย 
  (๔) กระบวนการวิจัย 
  (๕) สถิติเพ่ือการวิจัย 
  (๖) การวิจัยในชั้นเรียน 



 หนา   ๒๙๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๗) การฝกปฏิบัติการวิจัย 
  (๘) การนําเสนอผลงานวิจัย 
  (๙) การคนควา  ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
  (๑๐) การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา 
  (๑๑) การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียน  การสอน 
  (๒) สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน  การสอนและพัฒนาผูเรียน 
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑)  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนา 

คุณภาพการเรียนรู 
  (๒)  เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  (๓)  การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
  (๔)  แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
  (๕)  การออกแบบ  การสราง  การนําไปใช  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถเลือกใช  ออกแบบ  สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียน 

เกิดการเรียนรูท่ีดี 
  (๒) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี 
  (๓) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
๙. ความเปนครู  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู   
  (๑) ความสําคัญของวิชาชีพครู  บทบาท  หนาที่  ภาระงานของครู 
  (๒) พัฒนาการของวิชาชีพครู 
  (๓) คุณลักษณะของครูท่ีดี 



 หนา   ๒๙๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๔) การสรางทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
  (๕) การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู 
  (๖) การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ 
  (๗) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
  (๘) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  (๙) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา   
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) รัก  เมตตา  และปรารถนาดีตอผูเรียน 
  (๒) อดทนและรับผิดชอบ 
  (๓) เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนาํทางวิชาการ 
  (๔) มีวิสัยทัศน 
  (๕) ศรัทธาในวิชาชีพครู 
  (๖) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

สาระการฝกทักษะและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 

๑๐. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  ประกอบดวย 
 (ก) สาระการฝกทักษะ 
  (๑) การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 
  (๒) ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน  โดยการสังเกต  สัมภาษณ  รวบรวมขอมลู   

และนําเสนอผลการศึกษา 
  (๓) มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  รวมท้ัง 

การนําหลักสูตรไปใช 
  (๔) ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา   
  (๕) ฝกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  โดยเขาไป 

มีสวนรวมในสถานศึกษา 
  (๖) การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 



 หนา   ๒๙๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนไดตามความแตกตางของผูเรียน 
  (๒) สามารถจัดทําแผนการเรียนรู 
  (๓) สามารถฝกปฏิบัติการสอน  ต้ังแตการจัดทําแผนการสอน  ปฏิบัติการสอน 

ประเมินผลและปรับปรุง 
  (๔) สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
๑๑. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ประกอบดวย 
 (ก) สาระการฝกทักษะ 
  (๑) การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  (๒) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 
  (๓) การจัดกระบวนการเรียนรู 
  (๔) การเลือกใช  การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู 
  (๕) การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู 
  (๖) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  (๗) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
  (๘) การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  (๙) การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู 
  (๑๐) การสัมมนาทางการศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ   
  (๒) สามารถประเมิน  ปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพ 

ของผูเรียน 
  (๓) สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
  (๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 



 หนา   ๒๙๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมวด  ๒ 
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู 
๑๒. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) หลักและทฤษฎีทางการบริหารและการบริหารการศึกษา 
  (๒) ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม 
  (๓) การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 
  (๔) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา   
  (๕) บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 

ไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
  (๒) สามารถวิเคราะห  สังเคราะห  และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 
  (๓) สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 
  (๔) สามารถจัดองคกร  โครงสรางการบริหาร  และกําหนดภารกิจของครู  และ 

บุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 
๑๓. นโยบายและการวางแผนการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑)  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการจัด

การศึกษา 
  (๒) ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
  (๓) การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา 
  (๔) การวางแผน  พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  (๕) การพัฒนานโยบายการศึกษา 
  (๖) การประเมินนโยบายการศึกษา 



 หนา   ๒๙๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบายการศึกษา   
  (๒) สามารถกําหนดนโยบาย  วางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 
  (๓) สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท่ีมุงใหเกิดผลดี  คุมคาตอการศึกษา 

สังคมและสิ่งแวดลอม 
  (๔) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
  (๕) สามารถติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
๑๔. การบริหารดานวิชาการ  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) การบริหารจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 
  (๒) หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
    (๓) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
  (๔) หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 
  (๕) กลยุทธการนิเทศการศึกษา 
  (๖) การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
  (๗) ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
  (๘) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศกึษา 
  (๙) สถิติและคอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัย 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถบริหารจัดการการเรียนรู 
  (๒) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    (๓) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
  (๔) สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 



 หนา   ๒๙๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

๑๕. การบริหารดานธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่ 
  (๒) การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
  (๓) เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๒) สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 
  (๓) สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
  (๔) สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 
๑๖. การบริหารงานบุคคล  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  หลักการบริหารงานบุคคล 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 
  (๒) สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 
  (๓) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

อยางมีประสทิธิภาพ 
  (๔) สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  (๕) สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา 
๑๗. การบริหารกิจการนักเรียน  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  (๒) ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
  (๓) การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 



 หนา   ๒๙๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 
  (๒) สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 
  (๓) สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ 
  (๔) สามารถสงเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ 
๑๘. การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๒) องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๓) มาตรฐานการศึกษา 
  (๔) การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
  (๕) บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (ข)  สมรรถนะ   
  (๑) สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
  (๒) สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา   
  (๓) สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  เพ่ือรองรับ 

การประเมินภายนอก 
๑๙. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
  (๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

ไดอยางเหมาะสม 



 หนา   ๓๐๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๒) สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหาร 
จัดการ 

  (๓) สามารถสงเสริม  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
๒๐. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑)  หลักการประชาสัมพันธ 
  (๒)  กลยุทธการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 (ข)  สมรรถนะ   
  (๑) สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  (๒) สามารถเผยแพรขอมูล  ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน   
  (๓) สามารถใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพันธ 
    (๔) สามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน  โดยมีเปาหมาย 

ในการเขาไปชวยเหลือชุมชน  และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
  (๕) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 
๒๑. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
  (๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
  (๓) การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
  (๔) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) เปนผูนําเชิงคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
  (๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
  (๓) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 



 หนา   ๓๐๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมวด  ๓ 
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู 
๒๒. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑)  หลักและทฤษฎีทางการบริหาร  และการบริหารการศึกษา   
  (๒)  ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม 
  (๓)  การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 
  (๔)  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
  (๕)  บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา 
 (ข)  สมรรถนะ 
  (๑) สามารถนําความรู  ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 

ไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
  (๒) สามารถวิเคราะห  สังเคราะหและสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 
  (๓) สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา   
    (๔) สามารถจัดองคกร  โครงสรางการบริหาร  และกําหนดภารกิจของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม   
๒๓. นโยบายและการวางแผนการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑)  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการจัด 

การศึกษา 
  (๒) ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
  (๓) การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา 
  (๔) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  (๕) การพัฒนานโยบายการศึกษา   
  (๖) การประเมินนโยบายการศึกษา 



 หนา   ๓๐๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบายการศึกษา   
  (๒) สามารถกําหนดนโยบาย  วางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัด 

การศึกษา 
  (๓) สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท่ีมุงใหเกิดผลดี  คุมคาตอการศึกษา   

สังคมและสิ่งแวดลอม 
  (๔) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
  (๕) สามารถติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการดําเนินงาน 
๒๔. การบริหารจัดการการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) หลักและระบบการจัดการศึกษา 
  (๒) เทคนิคการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  (๓) บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 

ในการจัดการศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ   
  สามารถบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ 
๒๕. การบริหารทรัพยากร  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) การแสวงหาและใชทรัพยากรทางการศึกษา 
  (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (๓) การบริหารจัดการแหลงการเรียนรู  สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
  (๔) การบริหารงบประมาณ  การเงินและบัญชี 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๒) สามารถบริหารจัดการงบประมาณ  การเงิน  และบัญชีไดอยางถูกตอง  โปรงใส 

และตรวจสอบได 



 หนา   ๓๐๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

๒๖. การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
    (๒) องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๓) มาตรฐานการศึกษา 
  (๔) การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
  (๕) บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหรือหนวยงาน 
  (๒) สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาหรือหนวยงาน 
  (๓) สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของหนวยงานเพื่อรองรับ 

การประเมินภายนอก 
๒๗. การนิเทศการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
    (๒) เทคนิคการนิเทศการศึกษา 
  (๓) ความสัมพันธของการนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ   

โดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
  (๒) สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง   
๒๘. การพัฒนาหลักสูตร  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) หลักการพัฒนาหลักสูตร 
  (๒) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
  (๓) ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 



 หนา   ๓๐๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ข) สมรรถนะ   
  สามารถเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรและกํากับติดตามการจัดทําหลักสูตร 

ท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของทองถิ่น 
๒๙. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู 
 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

ไดอยางเหมาะสม 
  (๒) สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  (๓) สามารถสงเสริม  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๓๐. การวิจัยทางการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
  (๒) สถิติและคอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
  (๓) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ   
  สามารถนํากระบวนการทางการวิจัย  การวัดและประเมินผลไปใชในการบริหาร 

จัดการการศึกษาได 
๓๑. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา  ประกอบดวย 
 (ก) สาระความรู 
  (๑) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
  (๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
  (๓) การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
  (๔) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   



 หนา   ๓๐๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ข) สมรรถนะ   
  (๑) เปนผูนําเชิงคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
  (๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
  (๓) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 


