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⌫⌦    ⌫
     
พระครูสงั ฆรักษกติ ติพงศ สิรวิ ฑฺฒโน
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร

วิชาชีพ (Profession) เปนกิจกรรมใหบริการแกสาธารณชนทีต่ อ งอาศัยความรู ความ
ชำนาญเปนการเฉพาะ และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผานการฝกฝน อบรม ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั อิ ยางเพียงพอกอนทีจ่ ะประกอบวิชาชีพ ซึง่ ตางจาก อาชีพ (Career)
ซึง่ เปนกิจกรรมทีต่ อ งทำใหสำเร็จ โดยมงุ หวังคาตอบแทนเพือ่ การดำรงชีวติ เพียงอยางเดียว
ดังนั้น วิชาชีพจึงไดรับการยกยองใหเปนวิชาชีพชั้นสูง เพราะผูประกอบวิชาชีพตองมี
ความรับผิดชอบอยางสูง และมีผลกระทบตอผรู บั บริการและสาธารณชน ทำใหตอ งมีการควบ
คุมการประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจตอผรู บั บริการและสาธารณชน โดย
ผปู ระกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวยวิธกี ารแหงปญญา (Intellectual Method) ไดรบั
การศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ (Long Period of Training) มีอิสระในการใชวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) หรือองคกรวิชาชีพ (Professional
Organization) เปนศูนยกลางการกำหนดมาตรฐานเพือ่ การควบคุมในการประกอบวิชาชีพ
วิชาชีพทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ
เชนเดียวกับแพทย พยาบาล ทนายความ กลาวคือ การสรางพลเมืองของประเทศ การพัฒนา
พลเมืองหรือทรัพยากรมนุษย และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ การ
ประกอบวิชาชีพควบคุมทางการศึกษานัน้ พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดใหเปนวิชาชีพของครู ผบู ริหารสถานศึกษา ผบู ริหารการศึกษา และ บุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ ซึง่ ไดรบั ใบอนุญาตเปนผปู ระกอบวิชาชีพ หากผใู ดประกอบวิชาชีพควบคุมโดย
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ไมไดรบั อนุญาต ซึง่ ตองวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จำทัง้
ปรับ

⌫⌦
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ขอกำหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะและคุณภาพทีพ่ งึ
ประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึง่ ผปู ระกอบวิชาชีพตองประพฤติปฏิบตั ติ าม เพือ่
ใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๔๙ กำหนดใหมมี าตรฐานวิชาชีพ ๓ ดาน ประกอบดวย
๑. ความรแู ละประสบการณวชิ าชีพ หมายถึง ขอกำหนดสำหรับผจู ะเขามา
ประกอบวิชาชีพ จะตองมีความรแู ละมีประสบการณวชิ าชีพเพียงพอทีจ่ ะประกอบวิชาชีพ โดย
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. การปฏิบตั งิ าน หมายถึง ขอกำหนดเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพใหเกิด
ผลเปนไปตามเปาหมายทีก่ ำหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเกิดความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทัง้ ความชำนาญเฉพาะดานและความชำนาญตามระดับคุณภาพ
ของมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีเ้ พือ่ การตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ำหนด
๓. การปฏิบัติตน หมายถึง ขอกำหนดเกี่ยวกับการประพฤติของผูประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เพือ่ ดำรงไวซงึ่ ชือ่ เสียง ฐานะ เกียรติและศักดิศ์ รีแหงวิชาชีพ หากผปู ระกอบวิชาชีพผใู ดประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทำใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น ผูนั้นอาจถูกวินิจฉัยโดย
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอยางใดอยางหนึง่

⌫ ⌫⌦
มาตรฐานความรแู ละประสบการณวชิ าชีพ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาประเภท
ครู ผบู ริหารสถานศึกษา ผบู ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตองเปนผมู มี าตรฐานความรู
และประสบการณวชิ าชีพ ดังนี้
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“ครู” ตองมีคณ
ุ วุฒไิ มต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา และมาตรฐาน
ความรู ประกอบดวย ๑) ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ๒) การพัฒนาหลักสูตร ๓) การ
จัดการเรียนรู ๔) จิตวิทยาสำหรับครู ๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา ๖) การบริหาร
จัดการในหองเรียน ๗) การวิจยั ทางการศึกษา ๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ๙) ความเปนครู สวนมาตรฐานประสบการณวิชาชีพนั้น ตองผานการสอนใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไมนอ ยกวา ๑ ป และผานเกณฑการประเมิน
ปฏิบัติการสอน
“ผบู ริหารสถานศึกษา” ตองมีคณ
ุ วุฒไิ มต่ำกวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา
หรือเทียบเทา และผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานความรู
ประกอบดวย ๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ๒) นโยบายและการวางแผนการ
ศึกษา ๓) การบริหารดานวิชาการ ๔) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถาน
ที่ ๕) การบริหารงานบุคคล ๖) การบริหารกิจการนักเรียน ๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธ
ชุมชน ๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผบู ริหารสถานศึกษา สวนมาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพ ตองมีประสบการณดา นปฏิบตั กิ ารสอนมาแลวไมนอ ยกวา ๕ ป หรือมีประสบการณ
ดานปฏิบตั กิ ารสอนและตองมีประสบการณในตำแหนงหัวหนาหมวด/กลมุ สาระการเรียนรู หรือ
หัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตำแหนงบริหารอืน่ ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอ ยกวา ๒ ป
“ผูบริหารการศึกษา” ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา
หรือเทียบเทา และผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา โดยมีมาตรฐานความรู
ประกอบดวย ๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ๒) นโยบายและการวางแผนการ
ศึกษา ๓) การบริหารจัดการศึกษา ๔) การบริหารทรัพยากร ๕) การประกันคุณภาพการ
ศึกษา ๖) การนิเทศการศึกษา ๗) การพัฒนาหลักสูตร ๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๙) การวิจยั ทางการศึกษา ๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผบู ริหารการศึกษา
สวนมาตรฐานประสบการณวชิ าชีพ ตองมีประสบการณดา นปฏิบตั กิ ารสอนมาแลวไมนอ ยกวา
๘ ป หรือมีประสบการณในตำแหนงบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือ มี
ประสบการณในตำแหนงผบู ริหารนอกสถานศึกษาทีไ่ มต่ำกวาระดับกองหรือเทียบเทากองมาแลว
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ไมนอ ยกวา ๕ ป หรือ มีประสบการณในตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวงมาแลวไมนอ ยกวา ๕ ป หรือ มีประสบการณดา นปฏิบตั กิ ารสอน และมีประสบการณ
ในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารนอกสถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา
อืน่ ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง รวมกันมาแลวไมนอ ยกวา ๑๐ ป
“ศึกษานิเทศก” ตองมีคณ
ุ วุฒไิ มต่ำกวาปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเทา และ
ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษา โดยมีมาตรฐานความรู ประกอบดวย ๑) การ
นิเทศการศึกษา ๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา ๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๔) การประกันคุณภาพการศึกษา ๕) การบริหารจัดการศึกษา ๖) การวิจัยทางการศึกษา
๗) กลวิธกี ารถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ๘) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๙) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก สวนมาตรฐาน
ประสบการณวชิ าชีพ ตองมีประสบการณดา นปฏิบตั กิ ารสอนมาแลวไมนอ ยกวา ๑๐ ป หรือมี
ประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผู
บริหารการศึกษา รวมกันมาแลวไมนอ ยกวา ๑๐ ป และมีผลงานทางวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
มีการเผยแพร
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของผปู ระกอบวิชาชีพ มีดงั นี้
“ครู” มีมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบดวย ๑) ปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยเู สมอ ๒) ตัดสินใจปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ โดยคำนึง
ถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผเู รียน ๓) มงุ มัน่ พัฒนาผเู รียนใหเต็มตามศักยภาพ ๔) พัฒนาแผนการสอน
ใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง ๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรทีเ่ กิดแกผเู รียน ๗) รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผเู รียนไดอยางมีระบบ ๘) ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ แี กผเู รียน ๙) รวมมือกับผู
อืน่ ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ๑๐) รวมมือกับผอู นื่ อยางสรางสรรคในชุมชน ๑๑) แสวง
หาและใชขอ มูลขาวสารในการพัฒนา ๑๒) สรางโอกาสใหผเู รียนไดเรียนรไู ดทกุ สถานการณ
“ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา” มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๑๒
มาตรฐาน ประกอบดวย ๑) ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
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การศึกษา ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผเู รียน และชุมชน ๓) มงุ มัน่ พัฒนาผรู ว มงานใหสามารถปฏิบตั งิ านไดเต็มศักยภาพ
๔) พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบตั ไิ ดเกิดผลจริง ๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการ
บริหารจนเกิดผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ เปนลำดับ ๖) ปฏิบตั งิ านขององคการโดยเนนผลถาวร
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ ๘) ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางที่
ดี ๙) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอืน่ อยางสรางสรรค ๑๐) แสวงหาและใชขอ มูลขาวสาร
ในการพัฒนา ๑๑) เปนผนู ำและสรางผนู ำ ๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทกุ สถานการณ
“ศึกษานิเทศก” มีมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบดวย
๑) ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษา เพือ่
ใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ๒) ตัดสินใจปฏิบตั กิ จิ กรรมการนิเทศการศึกษา โดย
คำนึงถึงผลทีจ่ ะเกิดแกผรู บั การนิเทศ ๓) มงุ มัน่ พัฒนาผรู บั การนิเทศใหลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมจนเกิด
ผลตอการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบตั ไิ ดเกิดผลจริง
๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ เปนลำดับ ๖) จัด
กิจกรรมการนิเทศโดยเนนผลถาวรทีเ่ กิดแกผรู บั การนิเทศ ๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษา
ไดอยางเปนระบบ ๘) ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ี ๙) รวมพัฒนางานกับผอู นื่ อยางสรางสรรค
๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ๑๑) เปนผูนำและสรางผูนำทางวิชาการ
๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทกุ สถานการณ
มาตรฐานการปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพ ตองคำนึงถึงจรรยาบรรณที่มีตอ
ตนเอง วิชาชีพ ผรู บั บริการ ผรู ว มประกอบวิชาชีพ และสังคม ดังนัน้ ครู ผบู ริหารสถานศึกษา
ผบู ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตองมีจรรยาบรรณตอไปนี้
๑. จรรยาบรรณตอตนเอง คือ ตองมีวนิ ยั ในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพและวิสยั ทัศน ใหทนั ตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู
เสมอ
๒. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ คือ ตองรัก ศรัทธา ซือ่ สัตยสจุ ริต รับผิดชอบตอ
วิชาชีพ และเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรวิชาชีพ
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๓. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ คือ ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ
สงเสริมใหกำลังใจแกศษิ ย และผรู บั บริการตามบทบาทหนาทีโ่ ดยเสมอหนา ตองสงเสริมใหเกิด
การเรียนรู ทักษะ และนิสยั ทีถ่ กู ตองดีงามแกศษิ ยและผบู ริการตามบทบาทหนาทีอ่ ยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสทุ ธิใ์ จ ตองประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ที งั้ ทางกาย วาจา และ
จิตใจ ตองไมกระทำตนเปนปฏิปก ษตอ ความเจริญทางกาย สติปญ
 ญา จิตใจ อารมณ และสังคม
ของศิษยและผรู บั บริการ ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอม
รับผลประโยชนจากการใชตำแหนงหนาทีโ่ ดยมิชอบ
๔. จรรยาบรรณตอผรู ว มประกอบวิชาชีพ คือ พึงชวยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
อยางสรางสรรค โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมคู ณะ
๕. จรรยาบรรณตอสังคม คือ พึงประพฤติปฏิบตั ติ นเปนผนู ำในการอนุรกั ษและ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา สิง่ แวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
ดังที่กลาวขางตน มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จึงเปนเครื่องมือสำคัญของผู
ประกอบวิชาชีพไมวา จะเปนครู ผบู ริหารสถานศึกษา ผบู ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
ตองประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ใหเกิดผลดีตอ ผรู บั บริการ อันถือเปนเปาหมายหลักของการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขององคกรวิชาชีพ คือ คุรสุ ภากำหนด
กลาวคือ มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานดานปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานดานการปฏิบตั ติ นหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ นัน่ ก็หมายความวาบุคลากรทางการ
ศึกษา ตองมีความพรอมเพือ่ เขาสวู ชิ าชีพ สรางสรรคคณ
ุ ภาพ รักษาดำรงไวซงึ่ เกียรติและศักดิศ์ รี
ดวยความเปนวิชาชีพชัน้ สูงอยางแทจริงตอไป

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา : ความรู ประสบการณวชิ าชีพ การปฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั ติ น

253


กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพัสดุภณ
ั ฑ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖.
สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา. พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว, ๒๕๕๐.
_______. ขอบังคับคุรสุ ภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๘.
______. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพครุ สุ ภาลาดพราว,
๒๕๔๘.
______. ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรือ่ ง สาระความรแู ละสมรรถนะของผปู ระกอบ
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ตามมาตรฐานและ
ประสบการณวชิ าชีพ พ.ศ. ๒๕๔๙.
_______. ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรือ่ ง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของผปู ระกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก พ.ศ. ๒๕๔๙.
_______. ขอบังคับคุรสุ ภาวาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๐.

254

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

