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การประกอบวชิาชีพทางการศึกษาการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา

ดร.พรศรี  ฉิมแกว
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

กําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวชิาชีพควบคุม ประกอบดวย

วิชาชีพครวชาชพครู

วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

วิชาชีพผูบริหารการศึกษา

วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดใน

ึ ิ กฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก)
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หลักการของวิชาชีพชัน้สูง

ี ั ี่ไ ้  ั ี ื่๑.    มบีรกิารตอสังคมทีไมซําซอนกบัวิชาชีพอนื

๒.    มีระยะเวลาศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

ยาวนาน

พอสมควร  อยางนอยปริญญาตรีขึ้นไป

๓.    มีเสรภีาพในการประกอบวชิาชีพ

๔.    มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

๕.    มอีงคกรวิชาชีพ

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การเขาสวิชาชีพการเขาสูวชาชพ

การดํารงอยูในวิชาชีพ

การออกจากวิชาชีพ
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การประกอบวิชาชีพควบคุม

การเขาสูวิชาชพี

ครู
รับรองปรญิญา

ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา

รับรองความรู

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

มีวุฒิ ป.ตร ีบริหาร

มีประสบการณ

ศึกษานิเทศก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

มีวุฒิ ป.โท  ทางการศึกษา

มีประสบการณ

     การออกใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  ((11))

หลักสตร  5  ป

การรับรองปริญญาการรับรองปริญญา

หลกสตูร  5  ป

ป. วิชาชีพครู  + ประสบการณ

ป. บริหารการศึกษา

การเทียบโอน

ใบอนุญาตใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพ

การรับรองความรูการรับรองความรู

การเทยบโอน

การทดสอบ

การฝกอบรม

ใบอนุญาตใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนปฏิบัติการสอน
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     การออกใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  ((22))

ป. ตรี ทางการศึกษา

ป  ตรี อ่ืน  + ใบอนญาต อบรมภาษา  

ครูครู

ตางประเทศตางประเทศ

ป. ตร อน  + ใบอนุญาต

ป. ตรี อ่ืน + ป.บัณฑิต

อบรมภาษา  
วัฒนธรรมไทย  

จรรยาบรรณ  20 ชม.

ป. ตรี อ่ืน

ทดสอบความรูวิชาชีพครู 4 
ฉบับ

ครูไทย ครูไทย 

วุฒิ ตปทวุฒิ ตปท..

ป. ตรี  ทางการศึกษา

ป. ตรี อ่ืน 

กคส. 
พิจารณาใหการรับรอง

ฉบบ

กฎหมายที่เก่ียวของกฎหมายที่เก่ียวของ

การรับรองปริญญาการรับรองปริญญา

  ประกาศฯ การรับรองปริญญาฯประกาศฯ การรับรองปริญญาฯ
  พพ..รร..บบ..สภาครูฯสภาครูฯ

    ขอบังคับฯ ใบอนุญาตฯขอบังคับฯ ใบอนุญาตฯ
    ขอบังคับฯ มาตรฐานฯขอบังคับฯ มาตรฐานฯ
    ประกาศฯ สาระความรูประกาศฯ สาระความรู การรับรองความรูการรับรองความรู

  ประกาศฯ การรบรองปรญญาฯประกาศฯ การรบรองปรญญาฯ
    ประกาศฯ  การรับรองประสบการณประกาศฯ  การรับรองประสบการณ
    ประกาศฯ  หลักเกณฑสถานศึกษาประกาศฯ  หลักเกณฑสถานศึกษา

  ขอบังคับฯ  การรับรองความรขอบังคับฯ  การรับรองความร

การรับรองคุณวุฒิการรับรองคุณวุฒิ

  ขอบงคบฯ  การรบรองความรูขอบงคบฯ  การรบรองความรู
    ประกาศฯ  เทียบโอน ทดสอบ อบรมประกาศฯ  เทียบโอน ทดสอบ อบรม
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   มาตรา ๙    กําหนดใหคุรุสภามีอํานาจหนาที่  

พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

พพ..ศศ. . ๒๕๔๖๒๕๔๖

      ๑.   กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพี

    ๒.   ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบ

           วิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

           จรรยาบรรณของวิชาชีพ           จรรยาบรรณของวชาชพ

    ๓.  ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพ

    ๔.  พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

อํานาจหนาที่ของคุรุสภา (ตอ)

    ๕   สนับสนน สงเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ    ๕.  สนบสนุน สงเสรม และพฒนาวชาชพตามมาตรฐานวชาชพ

         และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   ๖.  สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบ

         วิชาชพีทางการศึกษา

     ั ป ิ  ป ี ั  ื ิ ั ั   ๗.  รบรองปริญญา ประกาศนียบตร หรือวุฒิบตรของสถาบน

          ตางๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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อํานาจหนาที่ของคุรุสภา (ตอ)

       ๘ รับรองความรและประสบการณทางวิชาชีพ รวมทั้ง        ๘. รบรองความรูและประสบการณทางวชาชพ รวมทง 

        ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพ

      ๙. สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบ

วิชาชีพ

    เปนตัวแทนผปร กอบวิชาชีพทางการศึกษาของปร เทศไทย    ๑๐.เปนตวแทนผูประกอบวชาชพทางการศกษาของประเทศไทย

    ๑๑.ออกขอบังคบัของคุรุสภา

                               ฯลฯ                                      

 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ
  

เขาสูวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ : การประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

-  ตอใบอนุญาต

- ประเมินความชํานาญ

    ตามระดับคุณภาพ

-  ประเมินความชํานาญเฉพาะ

คุณภาพ
  

มาตรฐานการปฏิบัติตน

(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

ญ

ดาน

  
เกียรตแิละศักดิ์ศรี

- จิตวิญญาณของความเปน

ครู

- การยอมรับของสังคม
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มาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานความรูมาตรฐานความรู



มาตรฐานความรูมาตรฐานความรู



มาตรฐานการปฏิบตัิงานมาตรฐานการปฏิบตัิงานมาตรฐานการปฏิบตัิงานมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัตินมาตรฐานการปฏิบตัตินมาตรฐานการปฏิบตัตินมาตรฐานการปฏิบตัติน

(มาตรา ๔๙)(มาตรา ๔๙)

และประสบการณวิชาชีพและประสบการณวิชาชีพและประสบการณวิชาชีพและประสบการณวิชาชีพ ((จรรยาบรรณของวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ))((จรรยาบรรณของวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ))

ครู

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา

ครู
ครู

ผูบริหารสถานศึกษา

 ิ ศึ

ผูบริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศก

ผูบริหารการศึกษา  

ศึกษานิเทศก

ผูบรหารการศกษา

ศึกษานิเทศก

มาตรฐานความรูวิชาชีพ  ครู

1. มีคณวฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา   หรือ 1. มคุณวุฒไมตากวาปรญญาตรทางการศกษา   หรอ 

 เทียบเทา  หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง   โดยมีความรู  

 ดังตอไปนี้ 

    (1)  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู

   (2)  การพัฒนาหลักสตร( ) ู

   (3)  การจัดการเรียนรู

   (4)  จิตวิทยาสําหรับครู
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มาตรฐานความรูวิชาชีพ  ครู  (ตอ)

(5)  การวัดและประเมินผลการศึกษา(5)  การวดและประเมนผลการศกษา

   (6)  การบริหารจัดการในหองเรียน

   (7)  การวิจัยทางการศึกษา

   (8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ทางการศึกษา

 (9)  ความเปนครู

   มาตรฐานประสบการณวิชาชพี ครู

ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรฏ ู

ปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป    และ

ผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด   

ดังตอไปนี้

        1.  การฝกปฏิบัตวิิชาชีพระหวางเรียน

        2.  การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ
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มาตรฐานความรูวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา

       1.    มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบรหิารการศึกษา 

           หรอืเทียบเทาหรือคณวฒิอื่นที่ครสภารับรอง  โดยมี           หรอเทยบเทาหรอคุณวุฒอนทคุรุสภารบรอง  โดยม

ความรู  

           ดังตอไปนี้ 

    (1)  หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา

   (2)  นโยบายและการวางแผนการศึกษา( )

   (3)  การบรหิารดานวิชาการ

   (4)  การบรหิารดานธุรการ  การเงิน  พัสดุ

                               และอาคารสถานที่

(5)  การบริหารงานบุคคล

   (6)  การบริหารกิจการนักเรียน

   (7)  การประกันคณภาพการศึกษา

มาตรฐานความรูวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานความรูวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา ((ตอตอ))

   (7)  การประกนคุณภาพการศกษา

   (8)  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

   (9)  การบริหารการประชาสัมพันธและ

                    ความสัมพันธชุมชน

  (10)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร

                      สถานศึกษา

  2.  ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่   

        คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
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  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา

  1   มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลว  1.  มประสบการณดานปฏบตการสอนมาแลว

       ไมนอยกวา  5 ป  หรือ

  2.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมี

       ประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวดหรือ

       หัวหนาสาย   หรือหัวหนางานหรือตําแหนง

       บริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอย

กวา  

       2  ป

    มาตรฐานความรูวิชาชีพ  ผูบริหารการศึกษา

1 .  มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา   
      หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
      โดยมีความรู  ดังตอไปนี้         
  (1)  หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
  (2)  นโยบายและการวางแผนการศึกษา
  (3)  การบรหิารจัดการการศึกษา
  (4)  การบรหิารทรัพยากร
  (5)  การประกันคณุภาพการศึกษา
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มาตรฐานความรูวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา (ตอ)

(6)  การนิเทศการศึกษา
  (7)  การพัฒนาหลักสูตร

(8)  การบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
  (9)  การวิจัยทางการศึกษา
 (10)  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
                         การศึกษา

2.  ผานการฝกอบรมหลกัสูตรการบริหารการศึกษา
              ท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ผูบริหารการศึกษา

1   มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลว1.  มประสบการณดานปฏบตการสอนมาแลว

                ไมนอยกวา 8 ป   หรือ

    2.  มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา

                มาแลวไมนอยกวา 5 ป  หรือ

    3.  มีประสบการณในตําแหนงผบริหารนอกู

                สถานศึกษาที่ไมต่ํากวาระดับกองหรือเทียบเทา

                กองมาแลวไมนอยกวา 5 ป
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มาตรฐานประสบการณวชิาชพี  ผูบริหารการศึกษา (ตอ)

    4   มีประสบการณในตําแหนงบคลากรทางการศึกษาอื่น    4.  มประสบการณในตาแหนงบุคลากรทางการศกษาอน

         ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

         หรือ

    5.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ

         ในตําแหนงผบริหารสถานศึกษา  หรือผบริหาร         ในตาแหนงผูบรหารสถานศกษา  หรอผูบรหาร

         การศึกษา  หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนด

         ในกฎกระทรวงรวมกันมาแลว ไมนอยกวา  10  ป

    มาตรฐานความรูวิชาชพี ศึกษานิเทศก

1.  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา   

่ ่     หรือเทยีบเทา หรือคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง 

     โดยมีความรู   ดังตอไปนี้         

  (1)  การนิเทศศึกษา

  (2)  นโยบายและการวางแผนการศึกษา

  ( )  ั ั  (3)  การพฒนาหลกสูตรและการสอน

  (4)  การประกันคุณภาพการศึกษา

(5)  การบริหารจัดการการศึกษา
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มาตรฐานความรูวิชาชีพ  ศกึษานิเทศก (ตอ)

(6)  การนิเทศการศึกษา(6)  การนเทศการศกษา

  (7)  กลวิธีถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และ

       ผลงานทางวิชาการ

(8)  การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ                 

  (9)  คณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก  (9)  คุณธรรมและจรยธรรมสาหรบศกษานเทศก

    2.    ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษา

           ที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ศึกษานิเทศก

         1    มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 10 ป             1.   มประสบการณดานปฏบตการสอนมาแลวไมนอยกวา 10 ป    

            หรือ มีประสบการณดานปฏิบัติการสอน   และประสบการณ  

            ในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา   หรือผูบริหารการศึกษา 

            รวมกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป  

      2.   มีผลงานทางวิชาการที่มีคณภาพและมีการเผยแพร ุ
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หลักการของการใหการรับรองหลักการของการใหการรับรอง

    คุรุสภาดําเนินการใหการรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษา  เพื่อให
 ํ ็ ึ ั ใผูสําเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพได

วัตถุประสงค
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ปริญญาหลักสูตร ๕ ป
ตอใบอนุญาตสําหรับครูที่ไมมีวุฒิ
ทางการศึกษา

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยผานการ
รับรองประสบการณวิชาชีพตามที่ครสภากําหนด

ญญ ู

ประกาศนียบัตร รบรองประสบการณวชาชพตามทคุรุสภากาหนดประกาศนยบตร
บัณฑิตวิชาชพีครู

ตอใบอนุญาตสําหรับครูที่ไมมีวุฒิทางการศึกษา
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วัตถุประสงค (ตอ)

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
และผูบริหารการศึกษา   โดยมีเงื่อนไขการผานการ
ฝกอบรมตามที่คุรุสภากําหนดประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางการบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษาบริหารการศึกษา ตอใบอนุญาตสําหรับผูบริหาร

ที่ไมมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา

บรหารการศกษาบรหารการศกษา

ป. ตรี  หลักสูตร  ๕ ป

ั
เกณฑการรับรอง

ปริญญา /
ประกาศนียบัตร

ป. บัณฑิตวิชาชีพครู

มาตรฐานหลักสูตร

มาตรฐานการผลิต

มาตรฐานบัณฑิต
(มาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา)

ป. บัณฑิตบริหาร
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ป. ตรี  หลักสูตร  ๕ ป
โครงสรางหลักสูตร 
≥   ๑๖๐ หนวยกิต
ปฏิบัติการสอน  ๑  ป

มาตรฐาน
หลักสูตร

ป. บัณฑิตวิชาชีพครู

โครงสรางหลักสูตร
 ≥  ๒๔ หนวยกิต

โ  ั

ปฏิบัติการสอน ๑ ป

ป. บัณฑิตบริหาร โครงสรางหลักสูตร
≥ ๒๔ หนวยกิต

ป  ตรี  หลักสตร  ๕ ป

๑.  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
๒. การพัฒนาหลักสูตร
๓. การจัดการเรียนร

มาตรฐาน
หลักสูตร

ป. ตร  หลกสูตร  ๕ ป

ป. บัณฑิตวิชาชีพครู

๓. การจดการเรยนรู
๔. จิตวิทยาสําหรับครู
๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา
๖. การบริหารจัดการในชั้นเรียน
๗. การวิจัยทางการศึกษา
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
    สารสนเทศทางการศึกษา
๙. ความเปนครู
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มาตรฐาน

ผูบริหารสถานศึกษา/
ผูบริหารการศึกษา

๑. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา
๓. การประกันคุณภาพการศึกษา
๔. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. คุณธรรมและจริยธรรม

ฐ
หลักสูตร
ป.บัณฑิต
บริหาร
การศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

๑.  การบริหารดานวิชาการ
๒. การบริหารดานธุรการฯ
๓. การบริหารงานบุคคล
๔. การบริหารกิจการนักเรียน
๕. การบริหารการประชาสัมพันธฯ

ผูบริหารการศึกษา
๑.  การบริหารจัดการการศึกษา
๒.  การบริหารทรัพยากร
๓.  การนิเทศการศกึษา
๔.  การพัฒนาหลกัสูตร
๕.  การวิจัยทางการศึกษา

มาตรฐานหลักสูตร กระบวนการ

กระบวนการรางหลักสูตร

ั ิป. ตรี หลักสูตร ๕ ป
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู
ป. บัณฑิตบริหาร    
   การศึกษา

กระบวนการ
พัฒนา
หลักสูตร

คุณสมบัติของ
คณะกรรมการรางหลักสูตร

การพัฒนา  
หรือ  การปรับปรุงหลักสูตร
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■  ป. ตรี
    หลักสูตร ๕ ป

กระบวนการคัดเลือก นิสิต/นักศึกษา

่ ่
มาตรฐาน
การผลิต

■   ป.บัณฑิต   
    วิชาชีพครู

คุณสมบัติของบุคคลท่ีเกี่ยวของ

■  ป.บัณฑิต
    บริหาร   

ทรัพยากร

ระบบจัดการเรียนรูและการ
บริหารจัดการ

การประกันคุณภาพการศึกษา

    บรหาร   
    การศึกษา

มาตรฐานบัณฑิต ■  ป. ตรี
    หลักสูตร ๕ ป ความรู

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

■   ป.บัณฑิต   
     วิชาชีพครู

■   ป.บัณฑิต

การปฏิบัตติน

ั ั

มาตรฐาน
ผสําเร็จการศึกษา

     บริหาร   
     การศึกษา

การพัฒนาคุณลักษณะ
ความเปนครู /ผูนํา

ผูสาเรจการศกษา
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การรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ

วัตถุประสงควัตถุประสงค

เพ่ือเปดโอกาสใหผูที่มีวุฒิอื่นที่มีความรูความสามารถเพ่ือเปดโอกาสใหผูที่มีวุฒิอื่นที่มีความรูความสามารถ

 ส ชิ ชี ศึ ไ  ส ชิ ชี ศึ ไ เขาสูวชาชพทางการศกษาไดเขาสูวชาชพทางการศกษาได

เปนการรับรองเฉพาะรายบุคคลเปนการรับรองเฉพาะรายบุคคล

่่

หลักการ

การยื่นขอการรับรอง ฯการยื่นขอการรับรอง ฯ

11.  .  ผูประสงคยื่นเองผูประสงคยื่นเอง

22.  .  หนวยงานผูใชยื่นใหหนวยงานผูใชยื่นให

 ี ี ปปการรับรองความรู  มีอายุ  การรับรองความรู  มีอายุ  22    ปป

ความรูของผูไดรับการรับรองตองเทียบได  ความรูของผูไดรับการรับรองตองเทียบได  
ไมตํ่ากวา  ปริญญาตรีทางการศึกษาไมตํ่ากวา  ปริญญาตรีทางการศึกษา
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ี โ ี โ 

วิธีการรับรองมาตรฐานความรู

การเทยีบโอนความรูการเทยีบโอนความรู

การทดสอบความรูการทดสอบความรู

การฝกอบรม  การฝกอบรม  การฝกอบรม  การฝกอบรม  

((ใชวิธีใดวิธหีนึ่ง  หรือหลายวิธีรวมกัน ใชวิธีใดวิธหีนึ่ง  หรือหลายวิธีรวมกัน ))

การเทียบโอน 

   การเทียบโอน คือ การเทียบโอนสาระความรรายวิชา ที่ผขอเทียบโอนได   การเทยบโอน คอ การเทยบโอนสาระความรูรายวชา ทผูขอเทยบโอนได

ศึกษาตามหลกัสูตร หรือสาระความรูทีไ่ดจากการฝกอบรมวิชาชีพ

ทางการศึกษา โดยนํามาเทียบโอนกับสาระความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ

ของคุรุสภา
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การเทียบโอน 

           

มาตรฐานความรที่เทียบโอน ประกอบดวยมาตรฐานความรที่กําหนดไวในมาตรฐานความรูทเทยบโอน ปร กอบดวยมาตรฐานความรูทกาหนดไวใน

ขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 

2548 จํานวน 9 มาตรฐาน 

1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 6) การบริหารจัดการในหองเรยีน

2) การพัฒนาหลักสูตร 7) การวิจัยทางการศึกษา

3) การจัดการเรียนรู 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยี) ู )

4) จิตวิทยาสําหรับครู     สารสนเทศทางการศึกษา

5) การวัดและประเมนิผลการศึกษา 9) ความเปนครู

หลักการเทียบโอนวิชาชีพครู 

1.  มาตรฐานความรูของคุรุสภา 1 มาตรฐาน สามารถนํารายวิชามาเทียบ

      ไ  ิ   ิ  ี ไ   ิ      ไดหลายรายวิชาและ 1 รายวิชา สามารถเทยีบไดหลายมาตรฐาน รายวิชา

      ที่นํามาเทยีบตองไดคะแนนไมนอยกวา 2 หรือเทียบเทา

2. การเทียบโอนเทียบจากสาระความรูในรายวิชากับสาระความรูในแตละ

      มาตรฐานใหครอบคลุม 3 ใน 4

3  รายวิชาที่นํามาเทียบโอน สามารถนํารายวิชาทั้งในระดับอนปริญญา 3. รายวชาทนามาเทยบโอน สามารถนารายวชาทงในระดบอนุปรญญา 

      ปริญญาตรี หรือสูงกวาได
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การเทียบโอน 

รายวิชาที่นาํมาเทียบโอน มดีังนี้

1) ผมีวฒิ ค บ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทก หง ครสภาไดวิ ครา ห1) ผูมวุฒ ค.บ. ของมหาวทยาลยราชภฏทุกแหง คุรุสภาไดวเคราะห

    หลักสูตรเรยีบรอยแลว สามารถตรวจสอบรายวิชาใน transcript กับ
    รายวิชาที่คุรุสภากําหนดไว 

2) ผูมีวุฒิปริญญาตรี และ ป.วค. ที่คุรุสภารับรอง สามารถเทยีบโอน

    รายวิชาไดตามหลักสูตรของแตละสถาบัน 

3) ผูมีวุฒิอ่ืน เชน วุฒิ ค.บ. (ที่ไมใชของมหาวิทยาลัยราชภฏั)  กศ.บ. 

ศษ.บ. คอ.บ. ปทส. ศศ.บ.  วท.บ. ฯลฯ ตองนําคําอธิบายรายวิชาที่ศึกษามา

ประกอบการพิจารณาดวย

การเทียบโอน 

เอกสารหลักฐานทีต่องสงใหคุรุสภา ประกอบดวย

1) แบบคาํขอเทียบโอน1) แบบคาขอเทยบโอน

2) สําเนาทะเบียนบาน

3) สําเนาบัตรประชาชน

4) สําเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบัตร 

5) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา transcript5) สาเนาใบรายงานผลการศกษา transcript 
6) สําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)

7) คําอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอน  (เฉพาะ 3)  โดยถายสําเนา

จากคูมือนักศกึษา หรือพิมพจากเว็บไซตของสถาบันทีจ่บการศึกษา)
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กรอกแบบคาํขอกรอกแบบคาํขอกรอกแบบคาขอกรอกแบบคาขอ

กรอกตารางเทียบโอนความรูกรอกตารางเทียบโอนความรู

นําสงสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาพรอมเอกสารนําสงสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาพรอมเอกสาร

ทางไปรษณยีทางไปรษณยี

สงดวยตนเองสงดวยตนเอง

โดย  คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการคุรุสภาโดย  คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการคุรุสภา

การดําเนินการเทียบโอนการดําเนินการเทียบโอน

ประธาน  1  คน

มีตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  

หรือตําแหนงทางการบริหารไมต่ํากวาคณบดีหรือ

เทียบเทา

อนุกรรมการไมนอยกวา  4  คน

ที่มีความรูดานการบริหารจัดการการศึกษา และดาน

วิชาการหรือดานนิเทศการศึกษา
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ขอบขายของการทดสอบ

คร มาตรฐานความรวิชาชีพคร 9  มาตรฐานความร

การทดสอบความรูการทดสอบความรู

ครู มาตรฐานความรูวชาชพครู

ผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

9  มาตรฐานความรู

10  มาตรฐานความรู

ผูบริหารการศึกษา มาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารการศึกษา

10  มาตรฐานความรู

ศึกษานิเทศก มาตรฐานความรูวิชาชีพศึกษานิเทศก

9  มาตรฐานความรู

เกณฑการตัดสินผลการทดสอบ

แตละมาตรฐานความรู  

ตองสอบไดไมนอยกวารอยละ  60
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ยื่นใบสมัครตามแบบที่คุรุสภากําหนด  พรอมหลักฐาน

การขอทดสอบ

สําเนาทะเบียนบาน  หรือ  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบียนบาน  หรือ  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน

สําเนาปริญญาบัตรสําเนาปริญญาบัตร

ใ ึ   ใ ึ   ( )( )ใบแสดงผลการศึกษา  ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)(Transcript)

รูป  รูป  11    น้ิว  จํานวน  น้ิว  จํานวน  22    รูปรูป

ํ ิ โ  ี่ไ  ั  ั้

การดําเนินการทดสอบการดําเนินการทดสอบ
ดาเนนการโดย คณะอนกุรรมการทไดรบการแตงตงจาก

คณะกรรมการคุรุสภา
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คาธรรมเนียมการเทียบโอน

คาธรรมเนียมการเทียบโอน  คาธรรมเนียมการเทียบโอน  /  /  การทดสอบการทดสอบ

มาตรฐานละ  มาตรฐานละ  300300    บาทบาท

ขอบขายของการฝกอบรม

การฝกอบรม

ครู มาตรฐานความรูวิชาชีพครูมาตรฐานความรูวิชาชีพครู

ผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษามาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

99    มาตรฐานความรูมาตรฐานความรู

1010    มาตรฐานความรูมาตรฐานความรู

ผบริหารการศึกษา  ิ ี  ิ ึ ิ ี  ิ ึผูบรหารการศกษา มาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารการศึกษามาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารการศึกษา

1010    มาตรฐานความรูมาตรฐานความรู

ศึกษานิเทศก มาตรฐานความรูวิชาชีพศึกษานิเทศกมาตรฐานความรูวิชาชีพศึกษานิเทศก

99    มาตรฐานความรูมาตรฐานความรู
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ใชสมรรถนะเปนฐาน

หลักสูตรการฝกอบรม
ใชสมรรถนะเปนฐาน

สัดสวน  ภาคทฤษฎี  :  ภาคปฏิบัติ  เปน  60  :  40

ระยะเวลา  ไมนอยกวา  60  ชั่วโมง  

ในแตละมาตรฐานความรู

เกณฑการประเมิน

มีระยะเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา  รอยละ  80 

ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด

ผานเกณฑการประเมิน  ไมนอยกวารอยละ  60
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ผดําเนินการฝกอบรม

หนวยฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา

ู

ครู  จะไดรับ  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  (อายุ  2   ป)

ผบริหารสถานศึกษา  จะไดรบั  ใบอนญาตประกอบวิชาชีพผบริหารสถานศึกษา

ผูผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรู

ผูบรหารสถานศกษา  จะไดรบ  ใบอนุญาตประกอบวชาชพผูบรหารสถานศกษา

ผูบริหารการศึกษา  จะไดรับ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศก  จะไดรับ  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก

ประสบการณสอน  ประสบการณสอน  11    ปและปและ
ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ประสบการณสอน  ประสบการณสอน  11    ปและปและ

ผานการรับรองจากผูบริหารผานการรับรองจากผูบริหาร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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การเทียบโอนความรู

กระบวนการรับรองความรู

การเทียบโอนความรู การเทียบโอนความรู

ปฏิบัติการสอน

ไมครบ 1 ป

ทดสอบ ฝกอบรม

ปฏิบัติการสอน

ครบ 1 ป

ใบอนุญาตปฏิบัติ

การสอน

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

สถานศึกษาประเมินการปฏิบัตกิารสอน

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

ื่   ป 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

ื่   ป เรือง มาตรฐานความรู  มาตรฐานประสบการณ

วิชาชีพสาระความรู  สมรรถนะ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
พ ศ  2549

เรือง มาตรฐานความรู  มาตรฐานประสบการณ

วิชาชีพสาระความรู  สมรรถนะ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
พ ศ  2549พ.ศ. 2549พ.ศ. 2549
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มาตรฐานความรู สาระความรู

๑.  ภาษาและ

     เทคโนโลยี    

     สําหรับครู

(๑)  ภาษาไทยสําหรับครู

(๒)  ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาตางประเทศ

        อ่ืน ๆ สําหรับครู

(๓)  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู

มาตรฐานความรู สาระความรู

๒. การพัฒนา    

หลักสูตร

(๑) ปรัชญา  แนวคิดทฤษฎีการศึกษา

(๒) ประวัติความเปนมาและระบบการจัด

การศึกษาไทย

(๓) วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย

(๔) ทฤษฎีหลักสูตร

(๕) การพัฒนาหลักสูตร

(๖) มาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้นของ        

ัหลักสูตร

(๗) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

(๘)  ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา       

หลักสูตร



9/13/2012

31

มาตรฐานความรู สาระความรู

๓. การจัดการ

    เรียนรู 

(๑)  ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน

(๒)  รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนา

       รปแบบการเรียนการสอน       รูปแบบการเรยนการสอน

(๓)  การออกแบบและการจัดประสบการณ

       การเรียนรู

(๔)  การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม

(๕)  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู

่(๖)  การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนา

(๗)  นวัตกรรมในการเรียนรู

(๘)  การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ

(๙)  การประเมินผลการเรียนรู 

มาตรฐานความรู สาระความรู

๔   จิตวิทยา (๑)   จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับพัฒนาการ ๔.  จตวทยา

    สําหรับครู 

(๑)   จตวทยาพนฐานทเกยวของกบพฒนาการ 

      มนุษย

(๒)  จิตวิทยาการศึกษา

(๓)  จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
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มาตรฐานความรู สาระความรู

๕.  การวัดและ

     ประเมินผล

(๑)  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผล

     ทางการศึกษา

     การศึกษา (๒)  การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและ

      ประเมินผลการศึกษา

(๓)  การประเมินตามสภาพจริง

(๔)  การประเมินจากแฟมสะสมงาน

(๕)  การประเมินภาคปฏิบัติ

(๖)  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 

มาตรฐานความรู สาระความรู

๖.  การบริหารจัดการ

ในหองเรียน 
(๑)  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

(๒)  ภาวะผูนําทางการศึกษา

(๓)  การคิดอยางเปนระบบ

(๔)  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร( ) ู

(๕)  มนุษยสัมพันธในองคกร

(๖)  การติดตอส่ือสารในองคกร

(๗)  การบริหารจัดการชั้นเรียน

(๘)  การประกันคุณภาพการศึกษา

(๙)  การทํางานเปนทีม

( )  การจัดทําโครงงานทางวิชาการ(๑๐)  การจดทาโครงงานทางวชาการ

(๑๑)  การจัดโครงการฝกอาชพี

(๑๒)  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 

(๑๓)  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

(๑๔)  การศึกษาเพือ่พัฒนาชุมชน 
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มาตรฐานความรู สาระความรู

๗.  การวิจัยทาง

     การศึกษา 

(๑)  ทฤษฎีการวิจัย

(๒)  รูปแบบการวิจัย

(๓)  การออกแบบการวิจัย

(๔)  กระบวนการวิจัย

(๕)  สถิติเพ่ือการวิจัย

(๖)  การวิจัยในชั้นเรียน

(๗)  การฝกปฏิบัติการวิจัย

(๘)  การนําเสนอผลงานวิจัย(๘)  การนาเสนอผลงานวจย

(๙)  การคนควา  ศึกษางานวิจัยในการ

     พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู

(๑๐)  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา

(๑๑)  การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย 

มาตรฐานความรู สาระความรู

๘.  นวัตกรรมและ

     เทคโนโลยี

     ส ส ศ

(๑)   แนวคิด  ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

     การศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ 

     ี      สารสนเทศทาง

     การศึกษา 

     เรยนรู

(๒)   เทคโนโลยีและสารสนเทศ

(๓)  การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใช

     นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

(๔)  แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู

(๕)   การออกแบบ การสราง การนําไปใชการ  

     ประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
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มาตรฐานความรู สาระความรู

๙.  ความเปนครู (๑)   ความสาํคัญของวิชาชีพครู บทบาท หนาที่ 

     ภาระงานของครู

(๒)  พฒันาการของวิชาชีพครูู

(๓)  คุณลักษณะของครูที่ดี

(๔)   การสรางทศันคติที่ดตีอวิชาชีพครู

(๕)  การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพ

      ความเปนครู

(๖)   การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนํา

     ทางวิชาการ

(๗)  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

(๘)   จรรยาบรรณของวิชาชีพครู

(๙)  กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการศึกษา  

หลักเกณฑการรับรองคุณวุฒิการศึกษา

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา

   พิจารณาจากรายวิชาทางการบริหารการศึกษา  ท้ังในระดับ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก

ปริญญาตรี
     และปริญญาโท  เทียบกับมาตรฐานความรูผูบริหารสถานศึกษา และ
     บริหารการศึกษาของคุรุสภา

   พิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือ
     พิจารณาจากรายวิชาทางการศึกษาระดับปริญญาโท  เทียบกับ
     รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา
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การรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ

 เปนคุณวุฒิท่ีผานการรับรองจาก ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.  หรอื
  ระบุในหนังสือ The World of ALMANAC หรือ
  คุณวุฒิท่ีคณะกรรมการครุุสภาใหการรบัรองแลว  หรอืุ ุ ุ ุ
  คุณวุฒิท่ีเปนไปตามมาตรฐานวิชาชพีโดยพิจารณาจากรายวิชาท่ีศึกษา  หรือ
  คุณวุฒิท่ีเปนประโยชนตอวงการศึกษา  หรือ
  คุณวุฒิขาดแคลน  หรือ
  คุณวุฒิท่ีเปนความตองการของผูใช

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชพีควบคมุ

 ผประกอบวิชาชีพควบคม  ไดแก ผูประกอบวชาชพควบคุม  ไดแก

1.  ครู

2.  ผูบริหารสถานศึกษา

3.  ผูบริหารการศึกษา

ึ ื่ ึ ิ 4.  บุคลากรทางการศกึษาอืน (ศกึษานิเทศก)
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1.    มีอายุไมต่ํากวา  20  ป บริบูรณ

คุณสมบัติผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคุณสมบัติผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.    มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือ 

 มีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

3.    ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม 

 หลักสูตร เปนเวลาไมนอยกวา  1 ป  และ

 ี่ ผานเกณฑการประเมิน   ตามทคีณะกรรมการ     

 คุรุสภากําหนด

   ผูบริหารสถานศึกษา 


คุณสมบตัิผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคุณสมบตัิผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

   ผูบริหารการศึกษา   

   บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก)

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 ่ 2.  มีความรูและประสบการณวิชาชีพตามที

       คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
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ลักษณะตองหาม     

ตาม มาตรา  44 (ข)   (1)

ปญหาวาปญหาวา พฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทาง

่ ่วินัย มาแลว หรือ ความประพฤติอ่ืนทีม่ีหลักฐาน

ปรากฏชัด อยางไรถือวาเปนกรณีมีความ

ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี

อันเปนลกัษณะตองหามอนเปนลกษณะตองหาม
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คณะอนุกรรมการกําหนดกรอบพฤติกรรมและกลั่นกรองคุณสมบัติ

ของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทีม่ีลักษณะ

ตองหามในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไดกําหนด

•  กรอบการพิจารณา ดังน้ี

         1.พฤติกรรมที่เปนปฏิปกษ  ตอการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา จนสังคมไมสามารถ ยอมรับได

         2 พฤติกรรมที่เปนภัยอยางรายแรงตอสังคม         2.พฤตกรรมทเปนภยอยางรายแรงตอสงคม

         3.พฤติกรรม ที่แสดงใหเห็นวาเปนการโหดราย  ทารณุ       

ตอรางกาย หรือจิตใจ

ตัวอยาง

ความประพฤติเก่ียวกับความสัมพันธฉันทชูสาวฤ ู

•  1. ความสัมพันธฉันทชูสาวระหวางครูกับนักเรียน

•  2. มีความสัมพันธฉันทชูสาวถึงขั้นไดเสียกันกับคูสมรส   

      ของผูอื่น ไมวาตนจะมีคูสมรสอยูแลวหรือไมก็ตาม

  ้ ไ•  3. มีความสัมพันธฉันทชูสาวถึงขันไดเสียกันจนหญิง

      ตั้งครรภแลวไมยอมรับเปนภรรยา
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ความประพฤติเก่ียวกับความผิดทางเพศ

1.   ขมขืนกระทําชําเราผูอื่น

2.   กระทําอนาจาร

   ีป ั ิ ี่ ั ี  ป ี3.   มีประวติเกียวกบคดีคาประเวณี

 ความประพฤติเก่ียวกับการเสพสุรา 

ยาเสพตดิใหโทษ

1.  เสพสุรามึนเมาจนไมสามารถครองสตไิด

2.  เมาสุราแลวแสดงกิริยากาวราว ยิงปน ขมขู

ผูอ่ืน

3.  เสพหรือมียาเสพติดใหโทษไวในครอบครอง

หรือมีประวัติเก่ียวกบัคดียาเสพติดใหโทษตาม

กฎหมายวาดวยการเสพตดิใหโทษ
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ความประพฤติเกี่ยวกับการทุจริต

ีป ั ิ ี ิ   ี่ ใ  ี่1. มีประวตักิรณีทุจริตตอหนาที ในองคกรทีเคย

ปฏิบัติหนาที่จนถงึออกจากงาน

2. มีประวตัิเรียกรับเงนิหรือประโยชนอ่ืนใด

เพื่อใหผอ่ืนเขาทํางานไดโดยมิชอบเพอใหผูอนเขาทางานไดโดยมชอบ

ตาม มาตรา 46 

แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 

   หาม มิใหผูใดแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวา

ตนมีสิทธิหรือพรอมจะประกอบวิชาชีพ โดยไมได

รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และ

  หาม มิใหสถานศึกษารับผูไมไดรับใบอนุญาตเขา

ประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เวนแต

ไดรับอนญุาตจากคุรุสภา
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    มาตรา 46  บัญญัติใหคุรุสภามีอํานาจอนุญาต  

    ประกอบกับคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม ครั้งที่ ประกอบกับคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม ครั้งที่ 66//25502550    

วันที่  วันที่  1818  มิถุนายน มิถุนายน 25502550    ไดมีมติอนุมัติเปนหลักการโดยมอบไดมีมติอนุมัติเปนหลักการโดยมอบ

ํ ใ  ิ ี ํ  ั ี้ํ ใ  ิ ี ํ  ั ี้อานาจใหเลขาธิการคุรุสภามีอานาจอนุญาต ดงนีอานาจใหเลขาธิการคุรุสภามีอานาจอนุญาต ดงนี

         1. อนุญาตใหผูมคีวามรู ความสามารถ และเปนผูที่สถานศึกษา

มีความตองการใหปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แตขาดคุณสมบตัิใน

การยื่นคําขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ปฏิบัติการสอนไดเปน

กรณีพิเศษเฉพาะราย  

              2  อนญาตใหสถานศึกษารับบคคลนั้น เขาปฏิบัติการสอนใน              2. อนุญาตใหสถานศกษารบบุคคลนน เขาปฏบตการสอนใน

สถานศึกษานัน้ ๆ โดยไมมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได 

การขออนญาตประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนญาตการขออนุญาตประกอบวชาชพโดยไมมใบอนุญาต

อนุญาต 2 ป
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วิธีการขออนุญาต 

ปฏิบัตกิารสอนโดยไมมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เอกสารประกอบการพิจารณา

โ• มีหนังสือขออนุญาตจากทางโรงเรียน

• กรณีครูชาวไทย

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

2. สําเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ี ช  ช ิ• กรณครูชาวตางชาต

    1. สําเนาพาสปอรต

 2. สําเนาวุฒิการศึกษา

 3. สัญญาจาง

ตัวอยางหนังสือขออนุญาต

ปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

ท่ี.................                                                                                      ท่ีอยูโรงเรียน
วันท่ี……………..

เร่ือง     ขออนุญาตใหครูชาวตางประเทศปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน     เลขาธิการครสภา     ข ุ ุ
อางถึง   หนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ 5103./2533 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2549 
              เร่ือง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศ
สิ่งท่ีสงมาดวย   รายชื่อครูชาวตางประเทศ  จํานวน  1  ฉบับ

ดวยโรงเรียน...................................................เปดสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ/หลักสูตร.....................................โดย
ไดรับ ครูชาวตางประเทศ (ตามรายชื่อ ดังแนบ)    เขาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนซึ่งบุคลากรชาวตางประเทศดังกลาว มีคุณสมบตัิไม
ครบตามที่คุรุสภากําหนด  โรงเรียนจึงขออนุญาตใหบุคลากรชาวตางประเทศไดปฏิบัติการสอนไปกอนได    ซึ่งครูทานนี้เปนผูมี
ความรูความสามารถ....................…(ระบุความรูความสามารถของครูชาว
ตางประเทศ)...........................................................................และโรงเรียนจะดําเนินการใหครูชาวตางประเทศเขารับการพัฒนาตาม
ประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการทดสอบและประเมินความรูชาวตางประเทศในการขอรับใบอนุญาต
ป ิ ี ํประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2549 กําหนด      

                     จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ผูอํานวยการโรงเรียน………………..

เบอรติดตอโรงเรียน...........



9/13/2012

43

ผูไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1.  ผูมาใหความรูเปนครั้งคราว

2.  ผูไมไดประกอบวิชาชีพหลักดานการเรียนการสอนแตบางครั้งตองสอน

ไ3.  นักเรียน  นักศึกษา  หรือผูรับการอบรม  หรือผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการ

สอน

4.  ผูจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

5.  ผูทําหนาที่สอนในศูนยการเรียนตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติฯ

6.  ผูประกอบวชิาชีพในระดับอุดมศึกษา

7   ผบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา7.  ผูบรหารการศกษาระดบเหนอเขตพนทการศกษา

8.  บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด  เชน

                   พระภิกษุผูทําหนาที่สอน   ผูสอนศาสนาอื่น

                   ผูสอนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ

                   ตํารวจตระเวนชายแดนที่ทําหนาที่สอน

                   ผูประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาเฉพาะทาง

มาตรา ๗๘ ผูฝาฝนมาตรา ๔๓ คือ

ี โ ไ ไ  ั

การควบคุมการประกอบวิชาชีพ  โดยการควบคุมการประกอบวิชาชีพ  โดย

“ประกอบวิชาชีพโดยไมไดรับอนุญาตจากคุรุสภา”

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ ปรบัไมเกิน

๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทั้งปรับ
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มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ คือ

การควบคุมการประกอบวิชาชีพ  โดย

“แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมที่จะประกอบวิชาชีพ
โดยไมไดรับอนุญาตจากคุรุสภา และสถานศึกษารับผูไมไดรับ

ใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคุรุสภา”   หรือ

“ประกอบวิชาชีพควบคุม หรือ แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิหรือ

พรอมที่จะประกอบวิชาชีพระหวางถกสั่งพักใชใบอนญาต”พรอมทจะประกอบวชาชพระหวางถูกสงพกใชใบอนุญาต

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ

การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การดํารงอยูใน
วิชาชีพ

การปฏิบัติตามฏ
จรรยาบรรณของวิชาชพี
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

    ผูประกอบวิชาชีพครู ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังนี้

่1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ

       2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะแกผูเรียน  

       3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ             

       4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง

       5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ        

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู (ตอ)

 7  รายงานผลการพัฒนาคณภาพของผเรียนไดอยางมีระบบ 7. รายงานผลการพฒนาคุณภาพของผูเรยนไดอยางมระบบ

 8.  ปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  

 9. รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค             

10. รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค

11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา   

12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา           

และผูบริหารการศึกษา

1.   ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ1.   ปฏบตกจกรรมทางวชาการเกยวกบการพฒนาวชาชพการ

บริหาร การศึกษา

2.   ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกดิขึ้นกบั   

 การพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน  

3.   มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ           

4.   พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง

5.   พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี

คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา

และผูบรหิารการศึกษา  (ตอ)

 6.  ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร

 7.  รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ

 8.  ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ด ี

 9.  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค

10   แสวงหาและใชขอมลขาวสารในการพัฒนา10.  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพฒนา

11.  เปนผูนาํและสรางผูนาํ

12.  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
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 มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก

1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา

                   เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา                   เพอใหเกดการพฒนาวชาชพทางการศกษา

2.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะ

                   เกิดแกผูรับการนิเทศ  

3.  มุงม่ันพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผล

     ตอการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ             

  ั ิ ใ  ป ิ ั ิไ  ิ ิ4.  พฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบติไดเกิดผลจริง

5.  พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มี     

                คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก (ตอ)

  6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแก

 ั ิ                    ผูรับการนิเทศ

 7.  รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ

 8.  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  

 9.  รวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค             

ใ ใ10.  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา

11.  เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ

       12.  สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ
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   มาตรา ๕๐   มาตรฐานการปฏิบัติตน  ใหกําหนดเปนขอบังคับวา

ดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบดวย

มาตรฐานการปฏิบัติตน

(๑) จรรยาบรรณตอตนเอง

        (๒) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ

(๓) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ

(๔) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ

(๕) จรรยาบรรณตอสังคม  

          การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

   ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา     

มาตรฐานการปฏิบัติตน

(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

                  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะตอง
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

ดังตอไปนี ้ดงตอไปน 
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แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

ประกอบดวย

่- พฤติกรรมที่พึงประสงค

- พฤติกรรมที่ไมพงึประสงค

                การกําหนดแบบแผนพฤติกรรม

ิ ี                ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

                ใหเปนไปตามขอบังคับคุรุสภา

   ๑.  ผประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีวินัย

จรรยาบรรณตอตนเอง

   ๑.  ผูประกอบวชาชพทางการศกษาตองมวนย

ในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวสัิยทัศน

ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคมและ

การเมืองอยูเสมอ 
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 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมที่พึงประสงค  

๑.     ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี

๒.    ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ  

        ตามเปาหมาย

๓.    ศึกษา หาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสม   

่        ผลงานอยางสมําเสมอ

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

่ ่

 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

๑.  เก่ียวของกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดง   

  กิริยาไมสุภาพเปนที่นารังเกียจในสังคม

๒. ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ      

๓.  ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเอาใจใส 

      จนเกดิความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหนาที่  

๔.  ขัดขวางการพัฒนาองคกรเกิดผลเสียหาย
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         ๒.   ผประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก   

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ

ู

ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปน

สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมทีพึ่งประสงค  

๑.  แสดงความชืน่ชมและศรัทธาในคณุคาของวิชาชีพ

๒. รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรแีหงวชิาชีพ

๓.  ยกยองและเชิดชเูกียรติผูมผีลงานในวชิาชีพใหสาธารณชนรบัรู

๔. อทิศตนเพื่อความกาวหนาของวิชาชีพ๔. อุทศตนเพอความกาวหนาของวชาชพ

๕.  เขารวมกจิกรรมของวชิาชีพหรือองคกรวชิาชีพอยางสรางสรรค 
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 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

ไ  ิใ ใ ป ิ ี๑.  ไมแสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชพี      

๒.  ดูหมิ่น เหยียดหยาม  ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ  

      ศาสตรในวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ 

๓.  ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบ

      วิชาชีพทางการศึกษา      วชาชพทางการศกษา

๔.  คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

   ๓. ผประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ

   ๓. ผูประกอบวชาชพทางการศกษา  ตองรก  

เมตตา  เอาใจใส ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกําลังใจแกศิษย

และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา  
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 ี ึ   ใ 

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ

 ๔. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองสงเสริม ให

เกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยทีถู่กตองดีงามแกศิษยและ

ผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ  ดวย

ความบริสุทธิ์ใจ

    

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ (ตอ)

            ๕  ผประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง

            
     

            ๕. ผูประกอบวชาชพทางการศกษาตอง

ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา 

และจิตใจ
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จรรยาบรรณตอผูรับบริการ (ตอ)

            
     

๖.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองไม   กระทําตน

เปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  สติปญญา  จิตใจ 

อารมณ   และสังคมของศิษยและผูรับบริการ

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ (ตอ)

            ๗. ผประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองใหบริการ            ๗. ผูประกอบวชาชพทางการศกษาตองใหบรการ

 ดวยความจริงใจและเสมอภาคโดยไมเรียกรับ

 หรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่

 โดยมิชอบ
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 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมทีพึ่งประสงค  

๑  ใหคาํปรกึษาหรอืชวยเหลือศิษยและผรับบรกิารดวยความเมตตา๑. ใหคาปรกษาหรอชวยเหลอศษยและผูรบบรการดวยความเมตตา

    กรุณาอยางเต็มกําลังความสามารถและเสมอภาค

๒. สนับสนนุการดําเนนิงานเพื่อปกปองสิทธเิด็ก  เยาวชน  และ  

    ผูดอยโอกาส

๓. ตั้งใจ  เสียสละ  และอทิศตนในการปฏิบัตหินาที ่ เพื่อใหศิษย ุ ฏ

    และผูรับบริการไดรับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด 

    และความสนใจของแตละบคุคล

 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

๑.   ลงโทษศิษยอยางไมเหมาะสม

๒. ไมใสใจหรือไมรับรูปญหาของศิษยหรือผูรับบริการจนเกิดผลเสียหาย

      ตอศิษยหรือผูรับบริการ 

๓.  ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษยหรือผูรับบริการ

๔.  เปดเผยความลับของศิษยหรือผูรับบริการเปนผลใหไดรับความ

 อับอาย   หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

๕.  จูงใจ  โนมนาว ยุยงสงเสริมใหศิษยหรือผูรับบริการปฏิบัติขดัตอ

      ศีลธรรมหรือกฎระเบียบ
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๘. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือ

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ

ู

เก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมัน่ในระบบ

คุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ

 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมที่พึงประสงค  

๑.  เสยีสละ  เอ้ืออาทร  และใหความชวยเหลือ

     ผูรวมประกอบวิชาชีพ  

๒.  มีความรัก  ความสามัคคี   และรวมใจกัน

     ึ ํ ั ใ ั ศึ     ผนกกาลงในการพฒนาการศกษา
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 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

๑   ปดบังขอมลขาวสารในการปฏิบัติงานจนทาํใหเกิดความเสียหาย๑.  ปดบงขอมูลขาวสารในการปฏบตงานจนทาใหเกดความเสยหาย

      ตองานหรือผูรวมประกอบวิชาชีพ

๒. ปฏิเสธความรับผดิชอบ โดยตาํหน ิใหรายผูอ่ืนในความบกพรองที่เกิดขึ้น

๓.  สรางกลุมอิทธิพลภายในองคกรหรือกล่ันแกลงผูรวมประกอบวิชาชีพ

     ใหเกิดความเสียหาย     ใหเกดความเสยหาย

๔.  เจตนาใหขอมูลเท็จทําใหเกิดความเขาใจผดิหรือเกิดความเสียหาย

      ตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

 ๙.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติ

จรรยาบรรณตอสังคม

 ปฏิบตัิตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ 

 สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูปิญญา  สิ่งแวดลอม   

 รักษาผลประโยชนของสวนรวม  และยึดมั่นในการ  

 ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

 ทรงเปนประมุข 
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 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมทีพึ่งประสงค  

  ึ ั ่  ั   ิ ป ป ิปไ๑.  ยึดมัน สนบัสนนุ และสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

     อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๒. นําภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมมาเปนปจจัย

     ในการจัดการศึกษาใหเปนประโยชนตอสวนรวม

ใ   ๓ . จัดกิจกรรมสงเสริมใหศิษยเกิดการเรียนรู และสามารถ

      ดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู

พฤติกรรมทีไ่มพึงประสงค  

๑    ไมใหความรวมมือหรือสนับสนนกิจกรรมของชมชนที่จัดเพื่อ๑.   ไมใหความรวมมอหรอสนบสนนุกจกรรมของชุมชนทจดเพอ

       ประโยชนตอการศึกษาทั้งทางตรงหรอืทางออม

๒.  ไมแสดงความเปนผูนาํในการอนุรกัษหรือพฒันาเศรษฐกิจ  

       สังคม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาหรือส่ิงแวดลอม

๓.  ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดใีนการอนุรักษหรือพัฒนา

ส่ิงแวดลอม
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การดําเนินงานพิจารณาการประพฤติผิด

จรรยาบรรณ ตามบัญญัติแหงกฎหมาย

โดย

มาตรา

๕๑

มาตรา

๕๒

มาตรา

๕๓

มาตรา

๕๔

มาตรา

๕๕

มาตรา ๕๑

  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิด
ิ ี ไ  ั ใ

 

 จรรยาบรรณของวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาต 

 มีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาต

กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

ื ื่     ีสิ ิ  โ ไ  ัหรอบุคคลอน    มสทธกลาวโทษผูไดรบ

ใบอนุญาต 
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มาตรา ๕๒

 

 

       เมื่อคุรุสภาไดรับเรื่องการกลาวหา / กลาวโทษ 

ใหเลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพโดยไมชักชา

   มาตรา ๕๓

 

          ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

 

          ประธานกรรมการมาตรฐานวชาชพ
แจงขอกลาวหา /  กลาวโทษ 

ใหผูถูกกลาวหา / กลาวโทษทราบลวงหนา

ไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนเริ่มพิจารณาไมนอยกวา ๑๕ วน กอนเรมพจารณา
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มาตรา ๕๔

 
        คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  วินิจฉัยชี้ขาด         

ไดดังนี้

 

      (๑)  ยกขอกลาวหา

      (๒)  ตกัเตือน

      (๓)  ภาคทัณฑ

      (๔)  พกัใชใบอนุญาต ไดไมเกิน 5 ป

      (๕)  เพิกถอนใบอนุญาต 

๕๕

 

        ผูไดรับการวินิจฉยัชี้ขาดตามมาตรา               

 มาตรา 

 

ู

๕๑  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ (๕)

สามารถอุทธรณตอคณะกรรมการคุรุสภาได

ภายใน  ๓๐  วัน
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มาตรา 51 วรรค 1

การกลาวหา
(ผูไดรับความเสียหาย) ภายในระยะเวลา 

1 ป นับแตวันท่ีผูไดรับ

ความเสียหาย หรือผู

คุรุสภา
(คณะกรรมการ

คุรุสภา)

มาตรา 52

เลขาธิการ

มาตรา 53

คณะกรรมการ
มาตรฐาน

   มาตรา 53 วรรค 1

ประธาน ก.ม.ว.

แจงขอกลาวหา หรือ

  โ  

แผนภูมิกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

มาตรา 51 วรรค 2

การกลาวโทษ
(กรรมการครุุสภา

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

หรือ บุคคลอื่น)

ู

กลาวโทษรูเรื่องและรูตัว
ผูประพฤติผิด

ุ ุ
คุรุสภา

( เสนอเรื่อง )

วิชาชีพ (ก.ม.ว.) ขอกลาวโทษลวงหนา

ไมนอยกวา 15 วัน

กอนเริ่มพิจารณา

คณะอนุกรรมการ

อุทธรณ
 55

มาตรา 54
       คําวินิจฉัยช้ีขาด

(1) ยกขอกลาวหา

(2) ตักเตือน
(3) ภาคทัณฑ

(4) พักใชใบอนญาต มีกําหนด 

มาตรา 53 วรรค 2

ผูถูกกลาวหาหรือถูก

กลาวโทษทําคําช้ีแจงหรือ

คณะอนุกรรมการ

สืบสวน
จรรยาบรรณ

คณะอนุกรรมการ

สอบสวน
จรรยาบรรณมาตรา 55

 
การอุทธรณคําวินิจฉัย 

ตาม (2)(3)(4) หรือ (5)  

ภายใน 30 วัน นับแตวัน

รับแจงคาํวินิจฉัย

(4) พกใชใบอนญุาต มกาหนด 

     เวลาตามที่เหน็สมควร 
     แตไมเกิน  5 ป

(5) เพิกถอนใบอนุญาต

กลาวโทษทาคาชแจงหรอ
พยานหลักฐาน

สง  กมว.หรือ

อนุกรรมการภายใน

15 วัน หรือภายในเวลา

ท่ี กมว..กําหนด

จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ

- ออกคาํวินิจฉัยชี้ขาด   
  ของ   ก.ม.ว. (ม.54)

- ออกคําสั่งคุรุสภา 

  ตามคําวินิจฉัยของ 

 คณะกรรมการคุรุสภา   
 (ม.55)

ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับวินัยขาราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
• มาตรา ๓๐
• มาตรา ๕๗
• มาตรา ๘๔• มาตรา ๘๔
• มาตรา ๑๐๗ (๖)
• มาตรา ๑๐๙
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มาตรา ๓๐  

ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับวินัยขาราชการ

         ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปนขาราชการ

ครและบคลากรทางการศึกษาได  ตองมีคณสมบัติครูและบุคลากรทางการศกษาได  ตองมคุณสมบต.............

มาตรา ๕๗   วรรคสอง

ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับวินัยขาราชการ

           ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด  ถูกพักใช

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   ผูนั้น อาจถูกเปลี่ยนตาํแหนงหรือยาย

ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  เวนแตถูกสั่งพักราชการ  หรือ  ถูกสั่ง

ใ  ไ  ใหออกจากราชการไวกอน              
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มาตรา ๘๔

ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับวินัยขาราชการ

         ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองปฏบิัติหนาที่

ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต   เสมอภาคและ  เที่ยงธรรม     

มีความวิริยะอุตสาหะ   ขยันมั่นเพยีร     ดูแลเอาใจใส  รักษา

ประโยชนของทางราชการ  และตองปฏิบตัิตามมาตรฐานและประโยชนของทางราชการ  และตองปฏบตตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด                            

มาตรา ๑๐๗ (๖)    

ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับวินัยขาราชการ

            ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก

ราชการเมื่อ  ถูกเพิกถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ      

เวนแตไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน ที่ไมตองมี

ใบอนญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา ๑๐๙ ใบอนุญาตประกอบวชาชพ ตามมาตรา ๑๐๙ 
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                มาตรา ๑๐๙  

ื่  ึ ใ ั่

ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับวินัยขาราชการ

                 เมือขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผูใดถูกสัง

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ และไมมีกรณเีปนผูถูกส่ังใหออก

จากราชการตามมาตราอืน่ ตองใหไปดํารงตาํแหนงอ่ืนที่ไมตองมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี ภายใน ๓๐ วัน

               ใ   ั    ึ ใ ไ  ี               ภายในระยะเวลา ๓๐ วน ถาหนวยงานการศึกษาใดไมมี

ตําแหนงวาง  หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง

ได   ผูนัน้จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการโดยพลนั
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เกณฑการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเกณฑการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติตน
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

มาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ

มาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ

ครูครู

ผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารการศึกษาผูบริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศกศึกษานิเทศก
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มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชพี

ปริญญาตรี หรือสูงกวา ทางการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวา ทางการศึกษา

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  ป.บัณฑิตวิชาชพีครูปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  ป.บัณฑิตวิชาชพีครู

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  ปวค.ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  ปวค.

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  รับรองความรูปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  รับรองความรู

่่

ครูครู

ปริญญาตร/ีโท/เอกอ่ืน + ประสบการณ  5 ปปริญญาตร/ีโท/เอกอ่ืน + ประสบการณ  5 ป

ต่ํากวาปริญญาตรี  + ประสบการณ  10  ปต่ํากวาปริญญาตรี  + ประสบการณ  10  ป

ผูบริหารสถานศึกษา
 ิ ึ

ผูบริหารสถานศึกษา
 ิ ึ

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชพี

ผูบริหารการศึกษาผูบริหารการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวาทางบริหารการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวาทางบริหารการศึกษา

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน + ป.บณัฑิตบริหารปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน + ป.บณัฑิตบริหาร

ป ิ /ีโ / ื่   ั ป ิ /ีโ / ื่   ั ปริญญาตรี/โท/เอกอน + รบรองความรูปริญญาตรี/โท/เอกอน + รบรองความรู

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน + ประสบการณ  5 ปปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน + ประสบการณ  5 ป

ต่ํากวาปริญญาตรี + ประสบการณ  10 ปต่ํากวาปริญญาตรี + ประสบการณ  10 ป
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ศึกษานิเทศกศึกษานิเทศก

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชพี

ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกวา ทางการศึกษา

ปริญญาโท/เอกอืน่ + รับรองความรูปริญญาโท/เอกอืน่ + รับรองความรู

ปริญญาโท/เอกอืน่ + ประสบการณ  5 ปปริญญาโท/เอกอืน่ + ประสบการณ  5 ป

ตํ่ากวาปริญญาโท + ประสบการณ  10 ปตํ่ากวาปริญญาโท + ประสบการณ  10 ป

มาตรฐานการปฏบิัติงานมาตรฐานการปฏบิัติงาน

ครู

ผูบริหารสถานศึกษา

ผบริหารการศึกษา

ครู

ผูบริหารสถานศึกษา

ผบริหารการศึกษา

การพัฒนาวิชาชีพ 
3 กิจกรรมผูบรหารการศกษา

ศึกษานิเทศก

ผูบรหารการศกษา

ศึกษานิเทศก
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พัฒนาตนเองพัฒนาตนเอง

ศึกษาใหมีวฒุิสูงขึ้นศึกษาใหมีวฒุิสูงขึ้น
เลื่อนวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ
เปนวิทยากรเปนวิทยากร
ี ํี ํ

พัฒนาโดยโรงเรียนเปนฐานพัฒนาโดยโรงเรียนเปนฐาน

พัฒนาโดยหนวยงานนอกพัฒนาโดยหนวยงานนอก

เขียนตํารา บทความเขียนตํารา บทความ

ทําวิจัยทําวิจัย
สรางนวัตกรรมสรางนวัตกรรม

เขาประชมอบรมสัมมนาเขาประชมอบรมสัมมนาพฒนาโดยหนวยงานนอกพฒนาโดยหนวยงานนอก เขาประชุมอบรมสมมนาเขาประชุมอบรมสมมนา
ไดรับการยกยอง
การศึกษาดงูาน
ไดรับการยกยอง
การศึกษาดงูาน

จรรยาบรรณของวชิาชีพจรรยาบรรณของวชิาชีพ

จรรยาบรรณตอตนเองจรรยาบรรณตอตนเอง
ครู

ผูบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารการศึกษา

จรรยาบรรณตอวิชาชีพจรรยาบรรณตอวิชาชีพ

จรรยาบรรณตอผูรับบรกิารจรรยาบรรณตอผูรับบรกิาร

ศึกษานิเทศก จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพีจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี

จรรยาบรรณตอสังคมจรรยาบรรณตอสังคม
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พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2538) กลาววา
คนเรามีจรรยาบรรณเพราะเหตุ 3 ประการ คือ

อัตตาธิปไตย

โลกาธิปไตย ทําดีเพราะคนอื่นทําดีเพราะคนอื่น

ทําความดีเพราะอยากไดรางวัล
่

ทําความดีเพราะอยากไดรางวัล
่

อตตาธปไตย

ธรรมาธปิไตย

หลีกเลียงการลงโทษหลีกเลียงการลงโทษ

ทําความดีเพราะมธีรรมอยูในใจทําความดีเพราะมธีรรมอยูในใจ

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ                              สํานักมาตรฐานวิชาชีพ                              
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  

โทรศัพท โทรศัพท 00--22822282--4862 4862   โทรสาร โทรสาร 00--22802280--6226 6226 
www.ksp.or.thwww.ksp.or.thwww.ksp.or.thwww.ksp.or.th


