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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ แหงขอ บังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๖ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่
๑๕/๒๕๔๘ วั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการคุ รุ ส ภาจึ ง กํ า หนดมาตรฐานหลั ก สู ต ร
การฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพไว ดังนี้
๑. ใหมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนเกณฑ
สําหรับคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณารับรองหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และเปนคุณสมบัติดานมาตรฐานความรูสวนหนึ่ง
ของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
๒. มาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย
(๑) วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร ต อ งเป น การพั ฒ นาผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมให มี ค วามรู
ทักษะ เจตคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและ
ใหสามารถประยุกตใชองคความรูในการดําเนินการไดสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
(๒) โครงสรางของหลักสูตร ตองเนนพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษา
มีสาระสําคัญสองสวน ดังนี้
(ก) การฝ ก อบรมภาคทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต ใ ช ได แ ก การนํ า ความรู แ ละ
การเรียนรูทฤษฎีหรือองคความรูใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดสมรรถนะสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน มีระยะเวลาไมนอยกวาหกสิบชั่วโมง
(ข) การฝก ประสบการณ ไดแ ก การฝกปฏิบั ติงานหรื อ การศึก ษาดูง านเพื่ อ เสริ ม
ทักษะดานบริหารสถานศึกษา รวมทั้งการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมง
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สมรรถนะ จุดประสงคของการฝกอบรมและสาระความรูใหเปนไปตามโครงสราง หลักสูตร
ฝกอบรม แนบทายประกาศนี้
(๓) รูปแบบและวิธีการฝกอบรม
(ก) รูปแบบการฝกอบรม ใหมีการเรียนรูจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและใช
สถานศึกษาเปนฐานในการฝกอบรม หรือรูปแบบอื่นใดที่สามารถกอใหเกิดสมรรถนะตามที่กําหนด
(ข) วิธีการฝกอบรม ใหใชวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เชน การศึกษาดวยตนเอง
การบรรยาย การสนทนากลุม การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแสดงบทบาท
สมมติ การฝกปฏิบัติระหวางฝกอบรม การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา กรณีศึกษา การศึกษา ดูงาน
การสัมมนา กลุมสัมพันธ เปนตน
(๔) คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังนี้
(ก) มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ
เทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีความรูตามมาตรฐานความรูของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
(ข) มาตรฐานประสบการณ วิ ช าชี พ มี ป ระสบการณ ด า นปฏิ บั ติ ก ารสอนมาแล ว
ไมนอยกวาหาป หรือปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด หรือ หัวหนาสาย
หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป
(๕) การประเมินผล
(ก) ให มี ก ารประเมิ น ผลการฝ ก อบรม โดยผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมต อ งผ า นเกณฑ
การประเมินผล ดังนี้
(๑) มีระยะเวลาการเขารับการฝกอบรมภาคทฤษฎีและการประยุกตไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมในแตละหมวด
(๒) ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานครบทุกชิ้นงานตามที่กําหนดในหลักสูตร
(๓) ผ า นการประเมิ น ผลรวมจากชิ้ น งานสํ า คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง าน
หรือศึกษาดูงานอยางนอยหนึ่งชิ้นงาน
(ข) ใหมีการประเมินผลโครงการ โดยประเมินผลภาพรวมทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุด
การฝกอบรมตามหลักสูตร
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๓. มาตรฐานของหนวยฝกอบรม
หนวยฝกอบรมตองจัดฝกอบรมโดยดําเนินการ ดังนี้
(ก) มีหลักสูตรการอบรม รายชื่อและประวัติวิทยากรการอบรมและรายการเอกสาร
และสื่อประกอบการอบรม
(ข) มีวิทยากรที่มีความรู ประสบการณ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
(ค) มีเอกสารและสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานตามภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดศึกษากอนการฝกอบรม
(ง) มีสาระเนื้อหาครอบคลุมองคความรูที่กําหนดไวในหลักสูตรและมีการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติ
(จ) มีการจัดใหผูเขารับการฝกอบรมฝกปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานดานบริหารสถานศึกษา
(ฉ) มีการประชุมสัมมนาผูเขารับการฝกอบรมหลังจากการฝกปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงาน
๔. การออกวุฒิบัตร
ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและหนวยฝกอบรมดําเนินการออกวุฒิบัตรการฝกอบรม
รวมกันใหแกผูผานการประเมินผลการฝกอบรม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

โครงสรางหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตรฝกอบรมตองเนนสมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษา
(Competency-Based Curriculum : CBC) ประกอบดวย ๒ สวน ไดแก การฝกอบรมภาคทฤษฎี
และการประยุกตใช กับ การฝกประสบการณ ดังนี้
๑. การฝกอบรมภาคทฤษฎีและการประยุกตใช หมายถึง การนํา
ความรูและการเรียนรูทฤษฎีหรือองคความรูใหมๆ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
สมรรถนะที่สําคัญในการประกอบวิชาชีพ ๙ ประการ ประกอบดวย
สมรรถนะที่ ๑ เชาวปญญา (IQ - Intelligence Quotient or Mental Horsepower)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองมีความสามารถทางสติปญ
 ญาทั่วไปในระดับสูงเพื่อจัดการ
กับความซับซอนยุงยากที่เกิดจากบทบาทหนาที่ในการบริหาร ไดแก การเขาใจความคิดรวบยอด
การวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต การคิดเชิงกลยุทธ รวมทั้งความสามารถในการใชไหวพริบแกไข
สถานการณ
สมรรถนะที่ ๒ ความฉลาดทางอารมณ (EQ-Emotional Quotient or Emotional
Intelligence)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองมีความมั่นคงทางอารมณ สามารถอานและรับรูความรูส ึก
ของบุคคล คาดการณไดลวงหนาถึงปฏิกิริยาโตตอบของผูอื่น เขาใจถึงขวัญและบรรยากาศในการ
ทํางาน รวมทัง้ เขาใจธรรมชาติของมนุษยและวัฒนธรรมองคกร
สมรรถนะที่ ๓ ความรูในงาน (Knowledge - Business and Technical Acumen)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองมีความรูทถี่ ูกตองในงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เขาใจถึงขอจํากัดในการนําความรูไปใชกับสถานการณจริง รวมทัง้ สามารถประยุกตองคความรูและ
ประสบการณเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สมรรถนะที่ ๔ การพัฒนาตน (Growth – Personal Development)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู เขารวมในสถานการณและการ
เรียนรูใหมๆ โดยการลงมือปฏิบัติ รูจ ักผอนปรน เต็มใจรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูจักใชวิกฤติ
ใหเปนโอกาสในการเรียนรู และสงเสริมใหผูอื่นปฏิบตั ิเชนเดียวกัน
สมรรถนะที่ ๕ ความตระหนักในตนเอง (Ego – Strong Sense of Self)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาตัดสินใจบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมั่นคง หนักแนน ไมหวั่นไหว ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทําของตนเอง รวมทัง้ ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นในจริยธรรม

๒
สมรรถนะที่ ๖ การสั่งการ (Directing – Giving Direction)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองสามารถกําหนดทิศทางเพื่อมุง สูผลสําเร็จ มีศิลปะในการ
กระจายอํานาจ มอบอํานาจและควบคุมบังคับบัญชา รวมทั้งใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานได
สมรรถนะที่ ๗ การชี้นํา (Selling – Influencing Others)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองสามารถโนมนาวผูอื่นใหมีความคิดเห็นคลอยตามและ
ปฏิบัติงานในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจจนบรรลุผลสําเร็จ สงเสริมการทํางานเปนทีม
สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน รวมทัง้ สนับสนุนการดําเนินงานโดยใชทักษะความชํานาญ
และการติดตอสื่อสารอยางสม่ําเสมอ
สมรรถนะที่ ๘ การริเริ่ม (Initiating – Making Things Happen)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองมีวิสัยทัศน สามารถปฏิบัติงานเชิงรุก ผลักดันใหเกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิผล
กลาเสี่ยงและกลาตัดสินใจเพื่อแสวงหา
โอกาสใหมๆ ในการทํางานอยูเสมอ
สมรรถนะที่ ๙ มนุษยสัมพันธ (Human Relations – Building Relationships)
ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองเขาใจถึงความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ที่เกิดจากความไววางใจและการยอมรับนับถือ และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อชวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
จุดประสงคของการฝกอบรมและสาระความรูในภาคทฤษฎีและการประยุกตใช
แบงเปน ๓ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
จุดประสงคของการฝกอบรม
เพื่อใหผเู ขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษายุคใหม มีเจตคติ คานิยมที่ดี มีบคุ ลิกภาพเหมาะสมกับการเปนผูนําในการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งกอใหเกิดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่พงึ ประสงค โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะที่ ๑, ๒ และ ๔
สาระความรู ประกอบดวย
๑. จิตวิทยาสําหรับนักบริหาร
๒. การพัฒนาบุคลิกภาพ
หมวดที่ ๒ การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษา
จุดประสงคของการฝกอบรม
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและสามารถประยุกตใช
กฎหมายที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน อันจะ
สงผลตอคุณภาพของผูเ รียน และการพัฒนาวิชาชีพ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่ ๓,๖,๗,๘ และ ๙

๓
สาระความรู
๑. กระบวนทัศนในการบริหารเชิงยุทธศาสตร
๒. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการบริหาร
๔. การจัดการความรู
๕. การพัฒนาความสัมพันธกับชุมชน
๖. การใชกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
หมวดที่ ๓ การพัฒนาตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จุดประสงคของการฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนา
กระบวนการคิดเชิงจริยธรรม การดํารงตนอยูในคุณธรรมและจริยธรรม และประเมินตนเอง
ดานจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่ ๒ และ ๕
สาระความรู
๑. จรรยาบรรณของวิชาชีพตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๒. การมีเหตุผลเชิงคุณธรรม (MQ : Moral Quotient) และความฉลาด
ทางอารมณ (EQ : Emotional Quotient)
๒. การฝกประสบการณ หมายถึง การฝกปฏิบัตงิ านหรือศึกษาดูงานเพื่อเสริม
ทักษะดานการบริหารในสถานศึกษา รวมทั้งการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ดังนี้
๒.๑ ผูเขารับการฝกอบรมตองปฏิบตั ิงานหรือศึกษาดูงานดานการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาซึง่ มีตน แบบที่ดีในดานตางๆ เชน การบริหารวิชาการและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
การบริหารงานธุรการ อาคารสถานที่ ความสัมพันธกับชุมชน และการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๒.๒ ผูเขารับการฝกอบรม ตองเขารวมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
หลังการฝกปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงาน

