มาตรฐานวิ ชาชีพทางการศึกษา
สานักมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครือ่ งมือสาคัญของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึง่
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา
ตัง้ แต่วชิ าชีพครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ตามทีป่ ระกาศกาหนด
ในกฎกระทรวง) จะต้องปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดผลดีต่อผูร้ บั บริการ อันถือเป็ นเป้าหมายหลักของการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องให้สามารถ
นาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็ นวิชาชีพชัน้ สูงและได้รบั การยอมรับ
คุรสุ ภา ดาเนินการตามหน้าทีท่ ก่ี าหนดในพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๑) คุรสุ ภามีอานาจหน้าทีก่ าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพมาตรา ๙
(๑๑) (ฉ) กาหนดให้คุรสุ ภามีหน้าทีอ่ อกข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรา ๔๙ กาหนดให้
มีขอ้ บังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย (๑)มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ (๒) มาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน (๓) มาตรฐานการปฏิบตั ติ น
มาตรฐานวิ ชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อกาหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะและคุณภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบตั ติ าม เพื่อให้เกิด
คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมันศรั
่ ทธาให้แก่ผรู้ บั บริการจากวิชาชีพได้ว่า เป็ นบริการทีม่ ี
คุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการทีม่ กี ฎหมายให้ความสาคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกาหนดให้เป็นวิชาชีพ
ควบคุมนัน้ เนื่องจากเป็นวิชาชีพทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบ
วิชาชีพ
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กาหนดให้มมี าตรฐาน
วิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ หมายถึง ข้อกาหนดสาหรับผูท้ จ่ี ะเข้ามาประกอบ
วิชาชีพ จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพเพียงพอทีจ่ ะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็ นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมทีจ่ ะ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
2. มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง ข้อกาหนดเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพให้เกิดผล
เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพ ทัง้ ความชานาญเฉพาะด้านและความชานาญตามลาดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน หรืออย่าง
น้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ทก่ี าหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความชานาญ เพียงพอทีจ่ ะดารง
สถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นันก็
่ คอื การกาหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาต
ทุกๆ 5 ปี
3. มาตรฐานการปฏิ บตั ิ ตน หมายถึง ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประพฤติตนของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อดารงไว้ซง่ึ ชื่อเสียง ฐานะ
เกียรติ และศักดิ ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทีค่ ุรสุ ภาจะกาหนดเป็ น

ข้อบังคับต่อไป หากผูป้ ระกอบวิชาชีพผูใ้ ดประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ทาให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
อื่นจนได้รบั การร้องเรียนถึงคุรสุ ภาแล้ว ผูน้ นั ้ อาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชีข้ าดอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหา 2) ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุญาตทีก่ าหนดเวลาตามทีเ่ ห็นสมควร
แต่ไม่เกิน 5 ปี และ 5) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54)
การดาเนินงานเพื่อให้ได้สาระสาคัญของมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน และมาตรฐานการปฏิบตั ติ น หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ นัน้ สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้
ดาเนินการหลายรูปแบบตัง้ แต่การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั หลักสูตรการผลิตครู สารวจความคิดเห็นของ
คณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ การประชุมสัมมนา ประชาพิจารณ์ ประชุมปฏิบตั กิ าร เพื่อให้ผมู้ สี ่วน
เกีย่ วข้อง ทัง้ ผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ปี ระสบการณ์ ได้รว่ มกันพิจารณา
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประชุมพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาร่วมกันต่อเนื่อง
มาตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เพื่อให้มาตรฐานทีก่ าหนดสามารถใช้เป็น
หลักประกันการประกอบวิชาชีพ ทีท่ าให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ เป็น
หลักประกันแก่ผรู้ บั บริการจากวิชาชีพได้
สรุปผลการดาเนินงานดังกล่าว ได้รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑. ข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยมาตรฐานวิ ชาชีพและจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘
๒. ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิ ชาชีพ
ครู ผู้บริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ
๓. สาระของมาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ
และมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานของผูป้ ระกอบวิ ชาชีพศึกษานิ เทศก์ เพื่อจัดทาเป็นประกาศคณะกรรมการคุรุ
สภา เมือ่ กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม กาหนดให้วชิ าชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม
๔. สาระของแบบแผนพฤติ กรรมตามจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ เพื่อจัดทาเป็ นข้อบังคับคุรสุ ภา
ซึง่ อยู่ระหว่านาเสนอคณะกรรมการคุรสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสาระสาคัญเพื่อนาไปจัดทาเป็ นข้อบังคับ
ต่อไป
งานตามภารกิจของคุรสุ ภาทีจ่ ะต้องดาเนินการต่อจากการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ตามทีค่ ุรุสภากาหนด คือ
๑. งานรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ตามหน้าทีข่ องคุรสุ ภาทีก่ าหนดใน
มาตรา ๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ กาหนดให้คุรุสภามีหน้าที่
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ตั รของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยสถาบันการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จะต้องผลิตผูท้ จ่ี ะประกอบวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึง่ เป็นวิชาชีพควบคุม ให้ได้ผลผลิตตรงตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิ ชาชีพ ทีค่ ุรสุ ภากาหนด ทัง้ นี้ เพื่อให้ผทู้ จ่ี ะเข้ามาประกอบวิชาชีพมีคุณวุฒแิ ละประสบการณ์ตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
โดยคุรสุ ภาจะเข้าไปรับรองประปริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การศึกษา ซึง่ จะเป็นการรับรองทัง้ กระบวนการของปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต เพื่อให้การรับรองถึง

ผูส้ าเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ว่ามีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
บุคคลเหล่านัน้ จึงจะสามารขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ผลการดาเนินงานได้
- สาระหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
- สาระหลักเกณฑ์การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
- สาระหลักเกณฑ์การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
- สาระหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาโททางการสอน
- สาระหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาโททางการบริหารการศึกษา
- มาตรฐานคุณสมบัตขิ องสถานศึกษาสาหรับปฏิบตั กิ ารสอน
- สาระมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๒. งานรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ ตามหน้าทีข่ องคุรสุ ภาทีก่ าหนดในมาตรา ๙(๘)
แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ กาหนดให้คุรสุ ภามีหน้าทีร่ บั รองความรูแ้ ละ
ประสบการณ์วชิ าชีพ รวมทัง้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ โดยผูท้ ไ่ี ม่มคี ุณสมบัตติ ามมาตรฐานทีค่ ุรุ
สภากาหนดจะเข้าประกอบวิชาชีพครูซง่ึ เป็ นควบคุมไม่ได้
หากบุคคลเหล่านัน้ ต้องการจะประกอบวิชาชีพครู
จะต้องเข้าสู่กระบวนการรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ โดยผ่านการประเมินและคุรสุ ภารับรองแล้วว่ามี
ความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานเพียงพอทีจ่ ะประกอบวิชาชีพครูได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้
วิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถตอบสังคมได้ว่าผูจ้ ะเข้าประกอบวิชาชีพต้องมีมาตรฐาน
ทุกคน ซึง่ วิธกี ารประเมินเพื่อรับรองจะดาเนินการได้ในหลายวิธ ี เช่น การทดสอบความรู้ การฝึกอบรม
การศึกษาต่อยอดในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน การเทียบโอนความรูเ้ พื่อให้การรับรองว่ามี
มาตรฐานความรูว้ ชิ าชีพครูเป็นไปตามทีก่ าหนด ผลการดาเนินงานได้
- สาระหลักเกณฑ์การรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ
- สาระหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
๓. การรับรองความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
ตามหน้าทีข่ องคุรสุ ภาทีก่ าหนดในมาตรา
๙(๘) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ กาหนดให้คุรุสภามีหน้าทีร่ บั รอง
ความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ รวมทัง้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ โดยใช้มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
เป็นแนวทางให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพครูพฒ
ั นากระบวนการทางาน กลยุทธ์ในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพทางการศึกษาของ
ตนให้มคี ุณภาพสูงขึน้
รวมทัง้ พัฒนาให้เกิดความเชีย่ วชาญ ลึกซึง้ เฉพาะด้านในการปฏิบตั ิวชิ าชีพที่
รับผิดชอบ ซึง่ สามารถเข้ารับการประเมินเพื่อให้คุรสุ ภารับรองความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้
๔. การควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตามหน้าทีข่ องคุรสุ ภาทีก่ าหนดใน
พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๒) ควบคุมความประพฤติและการ
ดาเนินงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาตรา
๙ (๔) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ซึง่ ดาเนินการโดยยึดกรอบตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผลการดาเนินงานได้
- ร่างข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
- ร่างข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยการอุทธรณ์การประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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ข้ อบังคับคุรุสภา
ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑๑) (จ) (ฉ) มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มติคณะกรรมการ คุรุสภา
ในการประชุ มครั้ งที่ ๙/๒๕๔๘ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ และมติ คณะกรรมการคุ รุสภา ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๔๘ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยความเห็ น ชอบของ รั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คณะกรรมการคุ รุ ส ภาจึ ง ออกข้อ บัง คับ คุ รุ ส ภา ว่ า ด้ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“วิชาชี พ” หมายความว่า วิชาชี พทางการศึกษาที่ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและ
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริ หารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริ ญญา ทั้งของรัฐ และเอกชน และการบริ หาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจน การสนับสนุนการศึกษา ให้บริ การหรื อ
ปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การจัด กระบวนการเรี ย นการสอน การนิ เ ทศและการบริ ห ารการศึ ก ษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่ งได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
“ครู ” หมายความว่า บุคคลซึ่ งประกอบวิชาชี พหลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริ ญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
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“ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา” หมายความว่า บุ ค คลซึ่ งปฏิ บัติงานในตาแหน่ งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผูบ้ ริ หารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่ งปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูบ้ ริ หารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริ การหรื อ
ปฏิ บตั ิ งานเกี่ยวเนื่ องกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การนิ เทศ และการบริ หารการศึกษา ใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากาหนดตาแหน่งให้ตอ้ งมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตน
“มาตรฐานความรู ้ แ ละประสบการณ์ วิช าชี พ ” หมายความว่า ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อการจัดการศึกษา ซึ่ งผูต้ อ้ งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมี
เพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
“มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน” หมายความว่ า ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะหรื อ การแสดง
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและการพัฒนางาน ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ หรื อการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึ กฝนให้มีทกั ษะหรื อ
ความชานาญสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“มาตรฐานการปฏิบตั ิตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้น เป็ นแบบแผนใน
การประพฤติตน ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาต้องปฏิ บตั ิ ตาม เพื่อรั กษาและส่ งเสริ มเกี ยรติ คุณ
ชื่ อเสี ยง และฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาให้เป็ นที่เชื่ อถือศรัทธาแก่ผรู ้ ับบริ การและสังคม
อันจะนามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรื อคาสั่ง เพื่อปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย ชี้ ขาดปั ญหาเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
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หมวด ๑
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วิชาชีพ
--------------------ข้อ ๕ ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ้ มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า หรื อคุณวุฒิ
อื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
(๒) การพัฒนาหลักสู ตร
(๓) การจัดการเรี ยนรู ้
(๔) จิตวิทยาสาหรับครู
(๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๖) การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน
(๗) การวิจยั ทางการศึกษา
(๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๙) ความเป็ นครู
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชี พ ผ่านการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
ตาม
หลักสู ตรปริ ญญาทางการศึกษา เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตั ิการสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพระหว่างเรี ยน
(๒) การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ข้อ ๖ ผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์ วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ้ มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบริ หารการศึกษา หรื อเทียบเท่า
หรื อคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ้ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักและกระบวนการบริ หารการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การบริ หารด้านวิชาการ
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(๔) การบริ หารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
(๕) การบริ หารงานบุคคล
(๖) การบริ หารกิจการนักเรี ยน
(๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๘) การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) การบริ หารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชุน
(๑๐) คุณธรรมและจริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรการบริ หารสถานศึกษา
ที่
คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี้
(๑) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
(๒) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตาแหน่ง หัวหน้า
หมวด หรื อหัวหน้าสาย หรื อหัวหน้างาน หรื อตาแหน่งบริ หารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
สองปี
ข้อ ๗ ผูป้ ระกอบวิชาชี พผูบ้ ริ ห ารการศึกษา ต้องมี มาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์ วิชาชี พ
ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ้ มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า กว่ า ปริ ญญาตรี ทางการบริ หารการศึ ก ษา
หรื อเทียบเท่า หรื อคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ้ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักและกระบวนการบริ หารการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การบริ หารจัดการการศึกษา
(๔) การบริ หารทรัพยากร
(๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๖) การนิเทศการศึกษา
(๗) การพัฒนาหลักสู ตร
(๘) การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) การวิจยั ทางการศึกษา
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(๑๐) คุณธรรมและจริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หารการศึกษา
นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรการบริ หารการศึกษา
ที่
คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี้
(๑) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าแปดปี หรื อ
(๒) มีประสบการณ์ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
(๓) มีประสบการณ์ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารนอกสถานศึกษาที่ไม่ต่ากว่าระดับกองหรื อ
เทียบเท่ากองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
(๔) มีประสบการณ์ในตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
(๕) มี ป ระสบการณ์ ด้ า นปฏิ บั ติ ก ารสอน และมี ป ระสบการณ์ ใ นต าแหน่ ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา หรื อผูบ้ ริ หารนอกสถานศึ กษา หรื อบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงรวมกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี
ข้อ ๘ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ต้องมีมาตรฐาน
ความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
ข้อ ๙ สาระความรู ้และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู ้และ
ประสบการณ์วชิ าชีพให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
หมวด ๒
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-----------------ข้ อ ๑๐ ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ
(๒) ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยน
(๓) มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง
(๕) พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
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(๖) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
(๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ
(๘) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน
(๙) ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
(๑๐) ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
(๑๑) แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
(๑๒) สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในทุกสถานการณ์
ข้อ ๑๑ ผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษาต้องปฏิบตั ิงาน
ตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริ หารการศึกษา
(๒) ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร
ผูเ้ รี ยน และชุมชน
(๓) มุ่งมัน่ พัฒนาผูร้ ่ วมงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริ หารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสู งขึ้นเป็ นลาดับ
(๖) ปฏิบตั ิงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร
(๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็ นระบบ
(๘) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
(๙) ร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
(๑๐) แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
(๑๑) เป็ นผูน้ าและสร้างผูน้ า
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
ข้อ ๑๒ ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ต้อ ง
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
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หมวด ๓
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
-------------ข้อ ๑๓ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบ
แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ส่ วนที่ ๑
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
--------------ข้อ ๑๔ ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต้อ งมี วิ นั ย ในตนเอง พัฒ นาตนเองด้า นวิ ช าชี พ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
ส่ วนที่ ๒
จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
-------------ข้อ ๑๕ ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่ อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบต่อวิชาชี พ
และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
ส่ วนที่ ๓
จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
---------------ข้อ ๑๖ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม
ให้
กาลังใจแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
ข้อ ๑๗ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิสัย
ที่
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
ข้อ ๑๘ ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๔๘

ข้อ ๑๙ ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
ข้อ ๒๐ ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ต้องให้บริ การด้วยความจริ งใจและ เสมอภาค โดย
ไม่เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ส่ วนที่ ๔
จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
---------------ข้อ ๒๑ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดย
ยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ส่ วนที่ ๕
จรรยาบรรณต่ อสั งคม
-------------------ข้อ ๒๒ ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา พึงประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นผูน้ าในการอนุ รักษ์และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ ส่ วนรวม
และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ประธานกรรมการคุรุสภา

