ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแกไขมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
ความแตกตาง และเหตุผลในการปรับปรุงแกไข
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู
ดังตอไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ
๓) การบริหารสถานศึกษา
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

(ราง) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ....

ความแตกตาง

ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 1. เพิ่มคุณสมบัติดานคุณวุฒิ
ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา
ปริญญาทางการศึกษา
การบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิ
(ป.ตรี/โท/เอกทาง
อื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและ
การศึกษาดานอื่นๆที่มิใช
ประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
ดานบริหารการศึกษา)
(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู 2. กําหนดเงื่อนไขใหผูมี
ดังตอไปนี้
คุณวุฒิตามขอ 1 ตอง
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
ผานการรับรองความรู
๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ
ตามมาตรฐานความรู
๓) การบริหารสถานศึกษา
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและ
(การฝกอบรม)
ประเมินผลการเรียนรู
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผูมีคณ
ุ วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
เทียบเทา ที่มิใชดานการบริหารการศึกษา หรือมี
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง จะตองเปนผูผานการ
รับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาที่คุรุสภากําหนด

เหตุผล

เพื่อใหครูสามารถใชคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ไมใช
คุณวุฒิดานการบริหาร
การศึกษาเปนคุณวุฒิในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ได แตตองเปนผูผาน
การรับรองความรู โดยการ
ฝกอบรมตามมาตรฐาน
ความรูวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาที่คุรุสภา
กําหนด
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(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
ดังตอไปนี้
๑) มีประสบการณดานปฏิบัตกิ าร
สอนมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือ
๒) มีประสบการณดานปฏิบัตกิ าร
สอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา
หมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือ
ตําแหนงบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอย
กวา ๒ ป
ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพดังตอไปนี้

(ราง) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ....

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
ดังตอไปนี้
1) มีประสบการณในตําแหนงครู หรือ
ดานปฏิบัติการสอนที่คุรุสภารับรอง มาแลวไมนอยกวา
10 ป หรือ
2) มีประสบการณในตําแหนงครู หรือ
ดานปฏิบัติการสอนที่คุรุสภารับรอง และตองมี
ประสบการณในตําแหนงบริหารในสถานศึกษาที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา
การบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิ
อื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู
ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
ดังตอไปนี้
๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๓) การบริหารการศึกษา
๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ
๔) การสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๓) การบริหารการศึกษา
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
๔) การสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
ผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
๖) คุณธรรม จริยธรรมและ
เทียบเทา ที่มิใชดานการบริหารการศึกษา หรือมี
จรรยาบรรณ
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง จะตองเปนผูผานการ
รับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหาร
การศึกษาที่คุรุสภากําหนด

ความแตกตาง

เพิ่มประสบการณวิชาชีพ
ใหมากขึ้น จากเดิมกําหนด
(1) มีประสบการณสอน
ไมนอยกวา 5 ป เปน
10 ป
(2) มีประสบการณสอนและมี
ประสบการณในตําแหนง
ดานการบริหารไมนอยกวา
2 ป เปน 5 ป
1. เพิ่มคุณสมบัติดานคุณวุฒิ
ปริญญาทางการศึกษา
(ป.ตรี/โท/เอกทาง
การศึกษาดานอื่นๆที่มิใช
ดานบริหารการศึกษา)
2. กําหนดเงื่อนไขใหผูมี
คุณวุฒิตามขอ 1 ตอง
ผานการรับรองความรู
ตามมาตรฐานความรู
วิชาชีพผูบริหารการศึกษา
(การฝกอบรม)

เหตุผล

เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา
มีประสบการณทางวิชาชีพ
เพียงพอกับบริบทหนาที่
ความรับผิดชอบในตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษามากขึ้น

เพื่อใหครู หรือผูบริหาร
สถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก
สามารถใชคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ไมใชคุณวุฒิดาน
การบริหารการศึกษาเปน
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผูบริหาร
การศึกษาได แตตองเปนผูผาน
การรับรองความรู โดยการ
ฝกอบรมตามมาตรฐาน
ความรูวิชาชีพผูบริหาร
การศึกษาที่คุรุสภากําหนด

ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

(ราง) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ....

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
๑) มีประสบการณในตําแหนงครู หรือ
ดานปฏิบัติการสอนที่คุรุสภารับรอง มาแลวไมนอย
กวา ๑๕ ป หรือ
๒) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษามาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือ
๓) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือ
๔) มีประสบการณในตําแหนง
๔) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณการ
บริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม ทางการศึกษาอื่นที่มปี ระสบการณการบริหาร
ไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือ
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๘ ป หรือ
๕) มีประสบการณดานปฏิบัติการ
สอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร
๕) มีประสบการณในตําแหนงครู หรือ
สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่ ดานปฏิบัติการสอนที่คุรุสภารับรอง และมี
กําหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทาง
ประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือ
การศึกษาอื่นที่มีประสบการณบริหารไมต่ํากวา
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดใน
หัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา กฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี
รวมกันมาแลวไมนอยกวา 8 ป
ประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม
หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา รวมกัน
มาแลวไมนอยกวา ๑๕ ป
(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังนี้
๑) มีประสบการณดานการปฏิบัติ
การสอนมาแลวไมนอยกวา 8 ป หรือ
๒) มีประสบการณในตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
๓) มีประสบการณในตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ

ความแตกตาง

เพิ่มประสบการณวิชาชีพ
ใหมากขึ้น จากเดิมกําหนด
(1) มีประสบการณสอน
ไมนอยกวา 8 ป เปน
15 ป
(2) มีประสบการณบริหาร
สถานศึกษาไมนอยกวา
3 ป เปน 5 ป
(3) มีประสบการณในตําแหนง
ศึกษานิเทศกมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป เปน ๕ ป
(4) มีประสบการณในตําแหนง
ศึกษานิเทศก และมี
ประสบการณดานการ
บริหาร รวมกันไมนอยกวา
5 ป เปน ๘ ป
(5) มีประสบการณสอน และ
มีประสบการณบริหาร
หรือศึกษานิเทศก
รวมกันไมนอยกวา 8 ป
เปน 1๕ ป

เหตุผล

เพื่อใหผูบริหารการศึกษา
มีประสบการณทางวิชาชีพ
เพียงพอกับบริบทหนาที่
ความรับผิดชอบในตําแหนง
ผูบริหารการศึกษามากขึ้น
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ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตอง
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือ
เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมี
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวย
ความรู ดังตอไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) การนิเทศการศึกษา
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ
๔) การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู
๕) การวิจัยทางการศึกษา
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
๘) คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

(ราง) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ....

ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตอง
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือ
เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมี
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวย
ความรู ดังตอไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) การนิเทศการศึกษา
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู
๕) การวิจัยทางการศึกษา
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
๘) คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกจะตอง
เปนผูผา นการรับรองความรูตามมาตรฐานความรู
วิชาชีพศึกษานิเทศกที่คุรุสภากําหนด

ความแตกตาง

เหตุผล

เพิ่มหลักเกณฑการรับรอง
ความรูตามมาตรฐาน
ความรูวิชาชีพศึกษานิเทศก
(การฝกอบรม)

เพื่อใหศึกษานิเทศกมี
ความรูและทักษะในการ
นิเทศการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
กําหนด

ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

(ราง) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ....

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
ดังตอไปนี้
๑) มีประสบการณดา นปฏิบัติการสอน
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือมีประสบการณดาน
ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา
รวมกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและ
มีการเผยแพร

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
ดังตอไปนี้
๑) มีประสบการณในตําแหนงครู
หรือดานปฏิบัตกิ ารสอนที่คุรุสภารับรอง มาแลว
ไมนอยกวา ๑๐ ป หรือมีประสบการณใน
ตําแหนงครู หรือดานปฏิบัติการสอนที่คุรุสภา
รับรอง และมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา รวมกัน
มาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพร

ความแตกตาง

เพิ่มประสบการณวิชาชีพ
ใหมากขึ้น จากเดิมกําหนด
(1) มีประสบการณสอน
ไมนอยกวา 5 ป
เปน 10 ป
(2) มีประสบการณสอน
และมีประสบการณ
บริหารสถานศึกษา
หรือผูบริหารการศึกษา
รวมกันไมนอยกวา 5 ป
เปน 10 ป

เหตุผล

เพื่อใหศึกษานิเทศก
มีประสบการณทางวิชาชีพ
เพียงพอกับบริบทหนาที่
ความรับผิดชอบในตําแหนง
ศึกษานิเทศกมากขึ้น

