ประมวลจรรยาบรรณ
(จากการประชุมประจาปี ของสมาพันธ์การทดสอบภาษานานาชาติ (ILTA) ที่เมืองแวนคูเวอร์ เดือนมีนาคม
ปี 2543)
(มีการปรับแก้รายละเอียดเล็กน้อยโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริ หารของสมาพันธ์การทดสอบ
ภาษานานาชาติ (ILTA) เมื่อเดือนมกราคม ปี 2561)

ประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้เป็ นฉบับแรกที่จดั ทาขึ้นโดยสมาพันธ์การทดสอบภาษานานาชาติ
(International Language Testing Association: ILTA) เป็ นหลักการที่นามาจากหลักจริ ยธรรมและมี
วัตถุประสงค์เพือ่ แนะแนวทางการปฏิบตั ิทางวิชาชีพที่เหมาะสม ประมวลจรรยาบรรณนี้ ไม่ได้เป็ นกฎหมาย
หรื อกฎข้อบังคับและไม่ได้ให้แนวทางสาหรับการปฏิบตั ิ แต่มีเป้ าหมายเพือ่ นาเสนอมาตรฐานจริ ยธรรมเชิง
พฤติกรรมที่นกั วัดและประเมินผลทางภาษา (Language testers) เห็นพ้องร่ วมกัน ประมวลจรรยาบรรณานี้
เชื่อมโยงกับแนวทางสาหรับการปฏิบตั ิ (Guidelines for Practice) (สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ
ILTA) ประมวลจรรยาบรรณนี้ได้มีการผสมผสานหลักเกณฑ์ดา้ นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ การทาความดี
การไม่เอารัดเอาเปรี ยบ หลักความยุติธรรม การเคารพในปั จเจกบุคคลและประชาคมรัฐ
ประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐาน 9 ประการ ซึ่งแต่ละประการได้ถูกอธิบายไว้อย่าง
ละเอียดโดยคาอธิบายประกอบเพือ่ ให้เข้าใจถึงเนื้ อความของหลักการนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น หลักการ
เหล่านี้จะกาหนดสิ่งที่สมาชิกของ ILTA ควรจะปฏิบตั ิหรื อไม่ควรปฏิบตั ิหรื อสิ่งที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพนี้ควรที่
แสวงหา และชี้ชดั ถึงความยากลาบากและข้อยกเว้นที่ผกู พันกับการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทั้ง 9 นี้
นอกจากนี้คาอธิบายประกอบยังได้กล่าวถึงปั ญหาและความคาดหวังที่อยูค่ วบคูก่ บั การนาหลักการเหล่านี้ไป
ใช้ การกล่าวถึงการถูกคว่าบาตรหากไม่ประพฤติตามประมวลนี้เพือ่ แสดงให้เห็นว่าการไม่ปฏิบตั ิตาม
ประมวลจรรยาบรรณนี้อาจนาไปสู่การลงโทษทีร่ ุ นแรง เช่น การเพิกถอนการเป็ นสมาชิก ILTA ตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการจรรยาบรรณของ ILTA ถึงแม้วา่ ประมวลฉบับนี้จะนามาจากประมวล
จรรยาบรรณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต) แต่ประมวลฉบับนี้ได้พยายามที่จะสะท้อน
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ความสมดุลย์ระหว่างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และด้วยเหตุน้ ีนกั วัดและ
ประเมินผลทางภาษาจึงควรใช้คูก่ บั แนวทางสาหรับการปฏิบตั ิ (Guidelines for Practice)
จรรยาบรรณทางวิชาชีพทั้งหมดควรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับมโนธรรมและวิจารณญาณของวิชาชีพ ประมวล
จรรยาบรรณฉบับนี้ไม่ได้ทาให้นกั วัดและประเมินผลทางภาษาได้รับการยกเว้นจากการปฏิบตั ิตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่วางไว้โดยเกณฑ์อื่นๆ ที่นกั วัดและประเมินผลทางภาษาได้ตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม หรื อ
เป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายของประเทศนั้น ๆ หรื อกฎหมาย
นานาชาติ
นักวัดและประเมินผลทางภาษาเป็ นบุคคลที่มีจริ ยธรรมเป็ นของตนเองและบางครั้งอาจมีมุมมองทาง
จริ ยธรรมที่อาจขัดกับการปฏิบตั ิตามกระบวนการ นักวัดและประเมินผลทางภาษาจึงมีสิทธิ์ตามหลัก
ศีลธรรมที่จะปฏิเสธการมีส่วนร่ วมในกระบวนการซึ่งอาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อความเชื่อด้านคุณธรรม
ส่วนบุคคล นักวัดและประเมินผลทางภาษาที่ยอมรับตาแหน่งงานที่เล็งเห็นว่าอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่
ตรงกับความเชื่อของตน มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งนายจ้างหรื อนายจ้างในอนาคตให้ทราบถึงข้อเท็จจริ งนี้
นายจ้างและเพือ่ นร่ วมงานมีหน้าที่ที่จะต้องทาให้นกั วัดและประเมินผลทางภาษามัน่ ใจว่าจะไม่ถูกกีดกันใน
ที่ทางาน
แนวปฏิบตั ิ (Guidelines for Practice) (สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ ILTA) เป็ นตัวอย่างของ
ประมวลจรรยาบรรณนี้ ในขณะที่ประมวลจรรยาบรรณมุ่งเน้นที่ศีลธรรมและอุดมการณ์ของวิชาชีพ แนว
ปฏิบตั ิ (Guidelines for Practice) ได้ระบุถึงข้อกาหนดขั้นต่าของการปฏิบตั ิในวิชาชีพ และให้ความสาคัญกับ
การชี้แจงเกี่ยวกับการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพและพฤติกรรมที่ขาดความเป็ นมืออาชีพ
ทั้งประมวลจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิ (Guidelines for Practice) ต้องสอดรับกับความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงภายในวิชาชีพ และเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งจะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์เหล่านี้เพือ่ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในการทดสอบทางภาษาและในสังคมได้อย่างทันท่วงที
ประมวลจรรยาบรรณนี้จะมีการทบทวนทุก ๆ 5 ปี หรื อ ก่อนหน้านั้นหากมีความจาเป็ น
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หลักการที่ 1
นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องเคารพต่อความเป็ นมนุษย์และศักดิ์ศรี ของผูส้ อบแต่ละคน ปฏิบตั ิตอ่ ผู ้
เข้าสอบแต่ละคนอย่างมืออาชีพเท่าที่จะเป็ นไปได้ และต้องเคารพต่อความต้องการ คุณค่า และวัฒนธรรม
ของแต่ละบุคคลในการให้บริ การทดสอบภาษา
คาอธิบายประกอบ
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาจะต้องไม่ทาให้ผเู ้ ข้าสอบรู ้สึกว่ามีการแบ่งแยกหรื อแสวงหา
ประโยชน์จากผูเ้ ข้าสอบที่มีความแตกต่างด้าน อายุ เพศ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศสภาพ ภูมิหลังทาง
ภาษา ความเกี่ยวพันทางการเมืองหรื อศาสนาหรื อคุณค่าความเป็ นตัวตนของบุคคล (เช่น ทางสังคม
จิตวิญญาณ การเมือง และอุดมการณ์) ในขอบเขตที่ผทู ้ ดสอบทางภาษาพึงตระหนักรู ้
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาจะไม่ใช้ประโยชน์จากลูกค้าของตน หรื อพยายามที่จะโน้มน้าว
ลูกค้าไปในทิศทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้ าหมายการให้บริ การของตน หรื อเพือ่ การสืบหาข้อเท็จจริ งที่
ตนเองได้ต้งั ขึ้น
 ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างนักวัดและประเมินผลทางภาษาและผูส้ อบ เป็ นสิ่งที่ผดิ จรรยาบรรณ
 การสอนและศึกษาเรื่ องการทดสอบภาษาที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบ (รวมทั้งนักเรี ยน) ต้องได้รับความ
ยินยอมก่อน รวมทั้งต้องเคารพต่อความเป็ นส่วนตัวและศักดิ์ศรี ของผูส้ อบ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรได้รับ
แจ้งว่าการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่ วมในการวิจยั จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริ การของนักวัด
และประเมินผลทางภาษาทางภาษา (ในการสอน วิจยั พัฒนา และการบริ หารจัดการ) การใช้สื่อทุก
รู ปแบบ (กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ เสียง) ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบจะต้องได้รับความยินยอม
ก่อนที่จะนาไปใช้ต่อเพือ่ วัตถุประสงค์อื่น
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาทางภาษาต้องพยายามสื่อสารข้อมูลที่ได้จดั ทาขึ้นให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดทราบอย่างชัดเจนและมีความหมายมากทีส่ ุดเท่าที่สามารถทาได้
 หากเป็ นไปได้ ผูส้ อบควรมีส่วนร่ วมในการพิจารณาประเด็นต่างๆทีต่ นเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
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หลักการที่ 2
นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานใน
วิชาชีพของตนเป็ นความลับ และควรใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพของตนในการแบ่งปั นข้อมูลดังกล่าว
คาอธิบายประกอบ
 การใช้สาเนาเอกสาร โทรสาร ข้อมูลการสอบทางคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลที่แพร่ หลาย ทาให้
ต้องมีการรับรองข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลส่วนตัวที่ได้จากผูส้ อบ นัก
วัดและประเมินผลทางภาษามีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องเคารพในสิทธิในการเก็บข้อมูลของผูส้ อบ
เป็ นความลับ ปกป้ องข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ดสอบกับผูส้ อบและ
รับผิดชอบด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผูเ้ ข้ารับการทดสอบ
 การรักษาความลับของข้อมูลยืดหยุน่ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเป็ นบันทึกที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนที่
อาจแข่งขันเพือ่ เข้าเรี ยนหรื อเข้าทางาน ต้องมีการรักษาสมดุลย์อย่างดีระหว่างความลับของผูเ้ ข้า
สอบซึ่งเป็ นหน้าที่หลักเบื้องต้นและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่ใหญ่กว่า
 ในทานองเดียวกันในกรณี ที่เหมาะสม ผูร้ ่ วมวิชาชีพของนักวัดและประเมินผลทางภาษามีสิทธิ์ที่จะ
เข้าถึงข้อมูลของผูส้ อบได้ เพือ่ ปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การด้านวิชาชีพ ในกรณี เช่นนี้ผทู ้ ี่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ควรมีการตกลงร่ วมกันที่จะรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็ นความลับ
 ข้อมูลของผูส้ อบที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากนักวัดและประเมินผลทางภาษาโดยตรง
(เช่น จากอาจารย์ของผูส้ อบ) ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการของการรักษาความลับเดียวกัน
 อาจมีขอ้ กาหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล เช่น เมื่อนักวัดและประเมินผลทางภาษาถูก
เรี ยกให้เป็ นพยานผูช้ านาญการในชั้นศาล ในกรณี น้ ีนกั วัดและประเมินผลทางภาษาจะได้รับการ
ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ของวิชาชีพในการรักษาความลับ

หลักการที่ 3
นักวัดและประเมินผลทางภาษาควรยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการปฏิบตั ิใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติเมื่อทาการนาร่ อง ทดลอง จัดกระทา หรื อทากิจกรรมการวิจยั อื่น ๆ
คาอธิบายประกอบ
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 การดาเนินงานการทดสอบทางภาษาต้องอาศัยการวิจยั ซึ่งจาเป็ นต้องมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคคล
การวิจยั ดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามหลักการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
อ้างอิงจากความรู ้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างถี่ถว้ นและเชี่ยวชาญ และต้องมีการวางแผนและ
ดาเนินการตามมาตรฐานสูงสุด
 งานวิจยั ทุกงานต้องสามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้จริ ง กล่าวคือ ต้องมีการคาดหวังอย่าง
สมเหตุสมผลว่างานวิจยั ที่นาเสนอจะให้คาตอบที่สอดรับกับคาถามของงานวิจยั
 ต้องให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนของผูเ้ ข้าร่ วมในงานวิจยั ก่อนประโยชน์ดา้ นวิทยาศาสตร์หรื อ
สังคม
 เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีความกังวลหรื ออาจมีความเสี่ยงใดๆ ที่จะมากระทบ ต้องไม่มีการใช้
ผลประโยชน์จากการวิจยั นั้นมาตัดสินความกังวลหรื อความเสี่ยงนั้น ๆ หากมีผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้น ควรยุติหรื อปรับแก้ไขการวิจยั นั้น
 คณะกรรมการจรรยาบรรณที่เป็ นอิสระควรประเมินโครงร่ างวิจยั เพือ่ จะได้มนั่ ใจว่าการวิจยั
เหล่านั้นเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณสูงสุด
 ควรแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเป้ าหมาย วิธีการ ความเสี่ยง และความไม่สบายใจที่อาจเกิดขึ้น
จากงานวิจยั ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทราบล่วงหน้า การสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ตอ้ งครบถ้วนและเข้าใจได้
อย่างถ่องแท้ การยินยอมที่เข้าร่ วมงานวิจยั จะต้องเป็ นการตัดสินใจอย่างอิสระ ปราศจากแรงกดดัน
การบีบบังคับ หรื อ การข่มขู่ใด ๆ
 ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ต้องมีอิสระในการปฏิเสธ หรื อถอนตัวจากการเข้าร่ วมการวิจยั ได้ตลอดเวลาก่อนการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั การปฏิเสธดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั นั้น
 ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั อยูใ่ นการอุปการะของผูอ้ ื่น (เช่น นักเรี ยน ผูส้ ู งอายุ ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะ
พิเศษ) ต้องให้ความสาคัญกับการขอรับความยินยอมเข้าร่ วมให้ขอ้ มูลวิจยั เป็ นพิเศษ
 ในกรณี ของผูเ้ ยาว์ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองหรื อผูค้ ุม้ ครอง รวมทั้งจากผูเ้ ยาว์เองด้วย
หากเป็ นผูเ้ ยาว์ที่มีความเข้าใจและวุฒิภาวะเพียงพอ
 ห้ามใช้ขอ้ มูลความลับที่ได้จากการวิจยั เพือ่ ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อกาหนด
งานวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
 การเผยแพร่ ผลงานวิจยั จะต้องเป็ นไปด้วยความถูกต้องและเป็ นความจริ ง
 การตีพมิ พ์รายงานการวิจยั ต้องไม่มีการระบุตวั ตนผูท้ ี่เข้าร่ วมการวิจยั
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หลักการที่ 4
นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องคัดค้านไม่ให้มีการนาความรู ้หรื อทักษะวิชาชีพของตนไปใช้ในทางที่ผดิ
ตามที่จะสามารถคัดค้านได้
คาอธิบายประกอบ
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องไม่ใช้ความรู ้หรื อทักษะทางวิชาชีพของตนเพือ่ แสวงหา

ประโยชน์ให้ตวั เองโดยไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่ผสู ้ อบ เมื่อมีการแทรกแซงของนักวัดและประเมินผล
ทางภาษาที่ไม่ก่อประโยชน์กบั ผูส้ อบ (เช่น เมื่อผูเ้ ข้าสอบถูกขอให้ทาหน้าที่เป็ นกลุ่มทดลองสาหรับ
ข้อสอบที่ถูกออกแบบมาเพือ่ สถานการณ์อื่น) ต้องมีการอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจน
 ภาวะการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักศีลธรรม หลักศาสนา คุณค่าต่างๆ ของสังคมหรื อสถานภาพการ
เป็ นผูอ้ พยพที่ไม่ได้รับการต้อนรับ ต้องไม่เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการประเมินผลความสามารถทางด้าน
ภาษา
 ไม่วา่ จะด้วยกรอบกฎหมายใด ๆ ก็ตาม นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องไม่เข้าร่ วมการปฏิบตั ทิ ี่
เป็ นการทรมานหรื อการทารุ ณกรรมในรู ปแบบอื่น การกระทาที่ไร้มนุษยธรรม หรื อ การลงโทษที่
ไร้ซ่ ึงศีลธรรมไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม (อ้างอิง ปฏิญญาโตเกียว ปี 2518)

หลักการที่ 5
นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องพัฒนาความรู ้ทางด้านวิชาชีพอยูเ่ สมอ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ้เหล่านั้น
กับเพือ่ นร่ วมงานและผูป้ ระกอบวิชาชีพภาษาอื่น ๆ
คาอธิบายประกอบ
 การเรี ยนรู ้และการพัฒนาความรู ้อย่างสม่าเสมอต่อเนื่องเป็ นพื้นฐานที่พงึ มีในวิชาชีพ การไม่ปฏิบตั ิ

เช่นนั้นถือว่าเป็ นการทาให้ผสู ้ อบเสียประโยชน์
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องใช้วธิ ีการที่หลากหลายในการศึกษาหาความรู ้อยูส่ ม่าเสมอ
ตลอดเวลา โดยรวมถึงการเข้าร่ วมในโปรแกรมการทดสอบภาษาและการสัมมนาวิชาชีพ และ
การศึกษาสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเป็ นประจา
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องแสวงหาโอกาสในการปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านภาษาอื่น ๆ เพือ่ การพัฒนาความรู ้วชิ าชีพของตน
6

 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องแลกเปลี่ยนความรู ้ใหม่กบั เพือ่ นร่ วมงานด้วยการตีพมิ พ์ใน

วารสารวิชาชีพที่เป็ นที่รู้จกั หรื อการเลกเปลี่ยนความรู ้ในที่ประชุมเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับ
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมได้รับความคาดหวังว่าต้องมีส่วนร่ วมในการศึกษาและการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาด้วยการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมและจัดทาแนวทางข้อกาหนดหลัก
สาหรับการฝึ กอบรมนั้น
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องเตรี ยมพร้อมในการมีส่วนร่ วมกับการศึกษาของนักเรี ยนใน
อาชีพทางภาษาในวงกว้าง

หลักการที่ 6
นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องมีส่วนร่ วมในการธารงค์ไว้ซ่ ึงความถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยาและ
ความซื่อสัตย์ของวิชาชีพการทดสอบทางภาษา
คาอธิบายประกอบ
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องส่งเสริ มและยกระดับเกียรติภูมิของอาชีพของตนด้วยการ

เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ และความรับผิดชอบร่ วมกันของเพือ่ นร่ วมงาน ในสถานการณ์ที่มีความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกันต้องมีการออกความเห็นที่ตรงไปตรงมาและเคารพต่อผูอ้ ื่นมากกว่าการทาลาย
ชื่อเสียงซึ่ งกันและกัน
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาพัฒนาและใช้บรรทัดฐานในฐานะที่เป็ นตัวแทนของสังคม ซึ่งเป็ น
ตาแหน่งอันทรงเกียรติ ที่มาพร้อมกับหน้าที่ในการรักษาจารี ตและการปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการ
ทางาน และชีวติ ส่วนตัว สะท้อนให้เห็นถึงเกียรติภูมิในการปฏิบตั ิตน
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาทีไ่ ด้ทราบถึงการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมของเพือ่ นร่ วมงาน ย่อมต้องมี
การดาเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อผูม้ ีอานาจที่เกี่ยวข้อง
 การประพฤติหรื อปฏิบตั ิตนที่ไม่เป็ นไปตามประมวลจรรยาบรรณนี้ ถือเป็ นการกระทาผิดที่ร้ายแรง
และอาจนาไปสู่การลงโทษที่รุนแรง เช่น การเพิกถอนความเป็ นสมาชิก ILTA
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หลักการที่ 7
หน้าที่ต่อสังคมของนักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพของการทดสอบทาง
ภาษา การให้บริ การทางการประเมินผลและการเรี ยนการสอน ส่งเสริ มการจัดสรรบริ การและการสนับสนุน
เหล่านี้อย่างเหมาะสมตามสภาพการศึกษาของสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรี ยนรู ้ทางภาษาและความสามารถ
ด้านการใช้ภาษา
คาอธิบายประกอบ
 นักวัดและประเมินผลทางภาษามีหน้าที่ในการส่งเสริ มการพัฒนาการให้บริ การการทดสอบทาง

ภาษา/ การให้บริ การที่ผเู ้ ข้าสอบบางคนถูกบัน่ ทอนสิทธิ์ และไม่ได้รับความเป็ นธรรมเนื่องจากการ
ไม่มีสถานะเป็ นเจ้าของภาษา
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องเตรี ยมพร้อมโดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์ของตนใน

การให้คาแนะนาแก่ผทู ้ ี่รับผิดชอบในการจัดให้บริ การการทดสอบทางภาษา
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องเตรี ยมพร้อมในการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา และร่ วมกับผูอ้ ื่นใน

การทาให้ผสู ้ อบได้รับบริ การทางด้านการทดสอบภาษาที่ดีที่สุด
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องเตรี ยมพร้อมในการทางานร่ วมกับที่ปรึ กษา องค์กรภาครัฐ

อาสาสมัคร และหน่วยงานการค้าอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการให้บริ การการทดสอบทางภาษา
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องดาเนินการที่เหมาะสมหากมีบริ การต่าง ๆ ต่ากว่ามาตรฐาน
ด้วยข้อบังคับ หรื อด้วยเหตุผลอื่น ๆ ในบางกรณี นกั วัดและประเมินผลทางภาษาอาจต้องยุติความ
เกี่ยวข้องกับการบริ การที่อาจส่งผลเสียต่อผูส้ อบ
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องเตรี ยมพร้อมในการแปลความหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเสนอข้อคิดเห็นทางวิชาชีพให้กบั สังคม ในการกระทาเช่นนั้นนักวัด
และประเมินผลทางภาษาต้องระบุสถานะของตนให้ชดั เจนว่าเป็ นผูท้ ี่แสดงความเห็นในฐานะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ กรณี ที่ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นขัดแย้งกับความคิดเห็นทัว่ ไปควรต้องมีการระบุให้
ชัดเจน
 เป็ นเรื่ องสมเหตุสมผลที่นกั วัดและประเมินผลทางภาษาจะมีส่วนร่ วมในการโต้วาทีสาธารณะใน
ประเด็นที่เปราะบางทางสังคมและการเมืองได้ เช่น เชื้อชาติ ข้อเสี ยเปรี ยบ และการเลี้ยงดูเด็ก
8

 นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องแบ่งแยกหน้าที่ของตนในฐานะนักการศึกษาที่ความรู ้ความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพและในฐานะพลเมืองให้ชดั เจน
 ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ภายใต้หลักการนี้ นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องหลีกเลี่ยงการยกยอ
ตนเองและการหมิ่นประมาทเพือ่ นร่ วมงาน
 นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องแสดงออกให้ชดั เจนว่าไม่ได้แอบอ้าง (และไม่ได้ถูกพบเห็น
ว่าแอบอ้าง) ว่าตนเองเท่านั้นที่มีความรู ้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หลักการที่ 8
นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนต่อสังคม รวมทั้งตระหนักว่าในบางครั้งหน้าที่
เหล่านั้นอาจขัดแย้งต่อความรับผิดชอบของตนเองต่อผูส้ อบหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
คาอธิบายประกอบ
 เมื่อได้รับผลสอบขององค์กรต่าง ๆ (หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัย โรงเรี ยน

บริ ษทั ) นักวัดและประเมินผลทางภาษามีหน้าที่ในการรายงานผลสอบนั้นอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา ถึงแม้วา่ ผลนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจสาหรับผูส้ อบและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก็ตาม
(ครอบครัว ผูจ้ า้ งงานในอนาคต ฯลฯ)
 ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของหน่วยงาน นักวัดและประเมินผลทางภาษาต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตน
ต่อข้อกาหนดของการสอบของหน่วยงานนั้น ไม่วา่ นักวัดและประเมินผลทางภาษาจะเห็นด้วย
หรื อไม่ก็ตาม เมื่อความเห็นต่างนั้นมีน้ าหนักพอที่จะแสดงการคัดค้านได้อย่างมีเหตุผล นักวัดและ
ประเมินผลทางภาษาพึงมีสิทธิ์ในการถอนตัวจากการให้บริ การทางวิชาชีพนั้น

หลักการที่ 9
นักวัดและประเมินผลทางภาษาย่อมต้องคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสมอ ไม่วา่
จะเป็ นผลกระทบระยะสั้นหรื อระยะยาว โดยมีสิทธิที่จะถอนตัวจากการให้บริ การทางวิชาชีพในกรณี ที่มี
เหตุผลความจาเป็ นที่เพียงพอ
คาอธิบายประกอบ
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 ในฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชีพ นักวัดและประเมินผลทางภาษามีหน้าที่ในการประเมินผลกระทบ
ทางจริ ยธรรมของโครงการที่พิจารณา แม้วา่ นักวัดและประเมินผลทางภาษาจะไม่สามารถคานึงถึง
ผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน นักวัดและประเมินผลทางภาษาควรมีการประเมินอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ นถึงผลทีอ่ าจเกิดขึ้น และสามารถถอนตัวจากการให้บริ การได้ในกรณี ที่ผลกระทบ
เหล่านั้นเกิดจากการกระทาที่ไม่เป็ นไปตามหลักวิชาชีพ ในกรณี เช่นนั้นควรมีการปรึ กษากับนักวัด
และประเมินผลทางภาษาด้วยกันเพือ่ หาข้อสรุ ป ในกรณี ที่กลุ่มผูใ้ ห้บริ การทดสอบทางภาษามี
ความเห็นต่างกัน ขอสงวนสิทธิ์ให้การปฏิบตั ิอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการที่เหมาะสม
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