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หลกัสูตร ป.บณัฑติวชิาชีพครู 
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หัวข้อการบรรยาย 
ลกัษณะของครูตาม พ.ร.บ.การศึกษาฯ 2542 

ลกัษณะวชิาชีพช้ันสูง 

มาตรฐานวชิาชีพ 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

การต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

การประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 
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   ลกัษณะของครูตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542   

     ต้องเป็นตัวอย่างของผู้ทีไ่ด้รับการศึกษา  (ม.6/ม.7) 
 

     ต้องเรียนรู้ตลอดชีวติ  และพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
     อย่างต่อเน่ือง  (ม.8/ม.25/ม.30) 
 

     ต้องปฏบัิติงานตามมาตรฐานวชิาชีพครู (ม.9<4>) 
 

   ต้องจัดการศึกษาพืน้ฐานได้  (ม.10) 
 

     ต้องมคีวามสามารถในการสอนผู้เรียนหลายประเภท (ม.10) 
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   ลกัษณะของครูตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542   

     ต้องปฏบิัติงานได้ในสามระบบการศึกษา (ม.15) 
 

     ต้องปฏบิัติงานได้ในสถานศึกษาต่าง ๆ (ม.18) 
 

     ส่วนหน่ึงต้องจัดการอาชีวศึกษา (ม.20) 
 

   ต้องจัดการศึกษาโดยถือผู้เรียนมคีวามส าคญัทีสุ่ด (ม.22) 
 

     ต้องจัดให้มกีารเรียนรู้และทกัษะต่าง ๆ (ม.23) 
      

                     ต้องจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ม.24) 
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   ลกัษณะของครูตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542   

     ต้องสามารถประเมนิผู้เรียน  (ม.26) 
 

     ต้องสามารถจัดท าสาระของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     (ม.27) 
 

     ต้องช่วยให้ชุมชนได้มกีารเรียนรู้  (ม.29) 
 

   ต้องมคุีณภาพและมใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (ม.52/ม.53) 
 

     ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  (ม.55) 
      

                     ได้รับการพฒันาและการเชิดชูเกยีรติ (ม.52/ม.55) 
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ลกัษณะวชิาชีพช้ันสูง 
1. บริการมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(Social Service) 
2. ใช้วธีิการแห่งปัญญาในการบริการ 

(Intellectual Method) 
3. ศึกษา/อบรม ให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง 
4. มีเสรีภาพในการใช้วชิาชีพ 
5. มีจรรยาบรรณ 
6. มีสถาบันวชิาชีพ 



การประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

การเข้าสู่วชิาชีพ 

การด ารงอยู่ในวชิาชีพ 

การออกจากวชิาชีพ 
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การประกอบวชิาชีพควบคุม 
การเข้าสู่วชิาชีพ 

ครู 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 

รับรองปริญญา 

รับรองความรู้ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

มีวุฒิ ป.ตรี บริหาร 

มีประสบการณ์ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

มีวุฒิ ป.โท  ทางการศึกษา 

มีประสบการณ์ 

8 



การออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

การรับรองปริญญา 

หลักสูตร  5  ปี 

ป. บัณฑิตวิชาชีพครู   

ป. โท ป. เอก วิชาชีพครู 

การรับรองความรู้ 

การเทียบโอน 

การทดสอบ 

การฝึกอบรม 

ใบอนุญาต 
ประกอบวชิาชีพ 

ใบอนุญาต
ปฏิบัตกิารสอน 

9 

ป. บัณฑิตวิชาชีพบริหาร 

ป. โท ป. เอก บริหารการศึกษา 



การออกใบอนุญาตครูต่างประเทศ 
ป. ตรี ทางการศึกษา 

ป. ตรี อ่ืน  + 
ใบอนุญาต 

ป. ตรี อ่ืน + ป. วิชาชีพครู               
(24 หน่วยกติ) 

อบรม 42 ช่ัวโมง 
1. ภาษาและวฒันธรรมไทย (15) 
2. กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ (6) 
3. แนวคิดการจดัการศึกษาไทย (3) 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ (9) 
5. จิตวิทยาการเรียนรู้ (9) 
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การออกใบอนุญาตครูไทยที่มีคุณวุฒิต่างประเทศ 

คุณวุฒิท่ีเป็นความต้องการของผู้ใช้ 

มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ป. ตรี หรือ เทียบเท่า  ที่หน่วยงานที่เช่ือถือได้รับรอง 



กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 พ.ร.บ.สภาครูฯ 
  ข้อบังคบัฯ ใบอนุญาตฯ 
  ข้อบังคบัฯ มาตรฐานฯ 
  ประกาศฯ สาระความรู้ 

การรับรองปริญญา 

การรับรองคุณวุฒิ 

การรับรองความรู้ 

 ประกาศฯ การรับรองปริญญาฯ 
  ประกาศฯ  การรับรองประสบการณ์ 
  ประกาศฯ  หลกัเกณฑ์สถานศึกษา 

ข้อบังคบัฯ  การรับรองความรู้ 
 ประกาศฯ  เทยีบโอน ทดสอบ อบรม 
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พระราชบญัญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๙    ก าหนดให้คุรุสภามีอ านาจหน้าที ่  
 

      ๑.   ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
 

      ๒.  ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผูป้ระกอบวชิาชีพ            
            ทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ 
            ของวชิาชีพ 
 

      ๓.  ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชีพ 
 

      ๔.  พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
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อ านาจหน้าทีข่องคุรุสภา (ต่อ) 

 ๕.  สนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันาวชิาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        และจรรยาบรรณของวชิาชีพ  
 

 ๖.  ส่งเสริม สนบัสนุน ยกยอ่ง และผดุงเกียรติผูป้ระกอบ 
       วชิาชีพทางการศึกษา 
 

 ๗.  รับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวฒิุบตัรของสถาบนั 
        ต่างๆ ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
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อ านาจหน้าทีข่องคุรุสภา (ต่อ) 

๘. รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวชิาชีพ รวมทั้ง  
ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ 

 

๙     ส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ 
 

๑๐. เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
 

๑๑. ออกขอ้บงัคบัของคุรุสภา 
 

                                                     ฯลฯ                                       
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ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

การปฏิบัตงิาน 

การปฏิบัตติน 

เข้าสู่วชิาชีพ    

ด ารงอยู่ในวชิาชีพ
ก้าวหน้าในวชิาชีพ 

   

   

มาตรฐานวชิาชีพ กบั การประกอบวชิาชีพ 

ด ารงอยู่ในวชิาชีพ
เกยีรติ ศักดิ์ศรี    
แห่งวชิาชีพ 
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มาตรฐานวชิาชีพ 

ข้อก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ และคุณภาพ 
ที่ต้องการให้เกดิขึน้ในการประกอบวชิาชีพ 
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คุณวุฒิ  
(ความรู้) 

คุณภาพ              
(ปฏิบัตงิาน) 

คุณธรรม 
(การปฏิบัตติน) 

ผู้ประกอบ 
วชิาชีพทางการ

ศึกษา 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

 ข้อก าหนดเกีย่วกบัความรู้และประสบการณ์
วชิาชีพ   ซ่ึงผู้ประกอบวชิาชีพจะต้องศึกษา  หรือ  
ฝึกอบรมจนเพยีงพอที่จะสามารถประกอบวชิาชีพได้ 
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มาตรฐานความรู้วชิาชีพ  ครู 
 มคุีณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
 หรือ เทยีบเท่า   หรือคุณวุฒิอ่ืนทีคุ่รุสภารับรอง 

 



มาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
(1) ความเป็นครู 
(2) ปรัชญาการศึกษา 
(3) ภาษาและวฒันธรรม 
(4) จิตวทิยาส าหรับครู 
(5) หลกัสูตร 
(6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
(7) การวจิัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
(8) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

ทางการศึกษา 
(9) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
(10)การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(11)คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 21 

มาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2548 
(1)  ภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู 
(2) การพฒันาหลกัสูตร 
(3) การจัดการเรียนรู้ 
(4) จิตวทิยาส าหรับครู  
(5) การวดัและประเมินผลการศึกษา 
(6) การบริหารจัดการในห้องเรียน 
(7) การวจิัยทางการศึกษา 
(8) นวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ    ทางการศึกษา 
(9) ความเป็นครู 

 
 

มาตรฐานความรู้ วชิาชีพครู ประกอบด้วย 
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          ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทาง
การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน 

    ปฏิบัติการสอนตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการคุรุสภา
ก าหนด  ดังต่อไปนี ้

          1.  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 
          2.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

มาตรฐานประสบการณ์ วชิาชีพครู ประกอบด้วย 
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มาตรฐานที ่1  ปฏิบัติกจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยู่เสมอ 
มาตรฐานที ่2  ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
มาตรฐานที ่3  มุ่งมั่นพฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานที ่4  พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกดิผลจริง 
มาตรฐานที ่5  พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
มาตรฐานที ่6  จัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรทีเ่กดิแก่ผู้เรียน 
มาตรฐานที ่7  รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
มาตรฐานที ่8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ผู้เรียน 
มาตรฐานที ่9  ร่วมมือกบัผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที ่10  ร่วมมือกบัผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
มาตรฐานที ่11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา 
มาตรฐานที ่12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานของครู 
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ระดบัคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. ร่วมพฒันา 

2. อสิระ 

1. พึง่พา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน 

พฒันาตนเอง 
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ระดบัความส าเร็จของการปฏบิัตงิาน 

1. ระดบัพึง่พา 
2. ระดบัดดัแปลง 
3. ระดบัอสิระ 
4. ระดบัคุณประโยชน์ 
5. ระดบัร่วมพฒันา 
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พฒันาการของผลงานครู 

5. สอนคน้พบ 

4. สอนสรา้ง 

3. สอนคิด 

2. สอนอธิบาย 

1. สอนตรง 

NTQ มาตรฐานผลงาน 
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NTQ 
สอนพฒันารอบด้าน  กลมกลืน  เรียนไปพร้อมผู้เรียน  มุ่งพฒันา 
ความเป็นหน่ึงเดียวของสังคม ท างานเป็นระบบ สร้างความรู้ 

สอนความคิดหลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนทุกระดับ เห็นคุณค่า  
มีค่านิยม ค านึงถึงผลรวมมวลชน 

สอนตามแผนทีต่นเองสร้าง เน้นผลการคิดระดับสูง ผู้เรียนออกแบบ  
ช่ืนชมผลงาน ตัดสินใจเป็น แก้ปัญหาเป็น 

สอนดัดแปลงแบบ ขยายแบบ เน้นความเข้าใจ ดัดแปลงได้  
คิดเป็นแผนภาพ เห็นประโยชน์ 

สอนตามแบบเน้นผลความจ า ท าตามครู รับรู้ประโยชน์ 
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ระดบัคุณภาพของครู 

5. ครูเชี่ยวชาญพเิศษ 

4. ครูเชี่ยวชาญ 

3. ครูช านาญการพเิศษ 

2. ครูช านาญการ 

1. ครู 
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มาตรฐานการปฏิบตัิตน 

     *   ประมวลความประพฤติของผู้ประกอบวชิาชีพ  ซ่ึงเป็นการ 
              ประพฤติปฏบิัติตน  เกีย่วกบัการประกอบวชิาชีพอนัเป็น 
               คุณลกัษณะของความเป็นครู 

*   คุณธรรม จริยธรรมของวชิาชีพ 

*   จรรยาบรรณของวชิาชีพ 



31 

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

         ก าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ประกอบวชิาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนให้เหมาะสมเป็นทีเ่ช่ือถือ  
ศรัทธาแก่ศิษย์  ผู้รับบริการและสังคมทัว่ไป  อนัจะน ามาซ่ึง
เกยีรติและศักดิ์ศรีแห่งวชิาชีพ 
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จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1.  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งมีวนิยัในตนเอง  
พฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ บุคลิกภาพ และวสัิยทศัน ์ใหท้นัต่อ 
การพฒันาทางวทิยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ  
 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 2. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตย์
สุจริตและรับผดิชอบต่อวชิาชีพ  เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ  
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จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  3. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งรัก  เมตตา เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ใหก้  าลงัใจแก่ศิษยแ์ละหรือผูรั้บบริการ             
ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้   
 4. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการ
เรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์และหรือผูรั้บบริการ 
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ  ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
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จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ (ต่อ) 
  5. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตน    
เป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
 6. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งไม่กระท าตน            
เป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษย ์และหรือผูรั้บบริการ    
 7. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งใหบ้ริการดว้ยความ
จริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจ์ากการ
ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
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จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
 8. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเก้ือกลู 
ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม         
สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
  9.  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตน   
เป็นผูน้  าในการอนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม  รักษาผลประโยชนข์อง
ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
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ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

      หลกัการของใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
 

คุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพครู 
 

การได้มาซ่ึงใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
 

การต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
 

การพกัใช้  เพกิถอนใบอนุญาต 
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    หลกัการของใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
 

            -  หลกัประกนัครูด ี มีประสิทธิภาพ 
                  -  ยกฐานะอาชีพครูให้เป็นวชิาชีพช้ันสูง 
                  -  ให้ครูได้พฒันาความรู้  ความสามารถตลอดเวลา 
                  -  ลดจ านวนครูที่หย่อนสมรรถภาพ 

            -  สร้างขวญัและก าลงัใจให้ครูที่ด ี จูงใจผู้ม ี
               ความรู้  ความสามารถเข้าสู่อาชีพครู 
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            ผู้ประกอบวชิาชีพควบคุม 
              -  ครู 
              -  ผู้บริหารสถานศึกษา 
              -  ผู้บริหารการศึกษา 
              -  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
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   ผู้ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
(1) ผู้มาให้ความรู้เป็นคร้ังคราว 
(2) ผู้ไม่ได้ประกอบวชิาชีพหลกัด้านการเรียนการสอนแต่บางคร้ังต้องสอน 
(3) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการอบรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบตักิารสอน 
(4) ผู้จดัการศึกษาตามอธัยาศัย 
(5) ผู้ท าหน้าทีส่อนในศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิฯ 
(6) ผู้ประกอบวชิาชีพในระดบัอุดมศึกษา 
(7) ผู้บริหารการศึกษาระดบัเหนือเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(8) บุคคลอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการคุรุสภาก าหนด เช่น 
        พระภิกษุผู้ท าหน้าทีส่อน 
   ผู้สอนศาสนาอ่ืน 
   ผู้สอนตามโครงการแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ 
   ต ารวจตระเวนชายแดนทีท่ าหน้าทีส่อน 
   ผู้ประกอบวชิาชีพในสถานศึกษาเฉพาะทาง 



40 

   คุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

     มอีายุไม่ต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 

     วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทยีบเท่า หรือ 
     มคุีณวุฒิอ่ืนทีคุ่รุสภารับรอง 
 

     ผ่านการปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ตามหลกัสูตร 
     ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
     และผ่านเกณฑ์การประเมนิปฏบิัติการสอน 
     ตามหลกัเกณฑ์ทีคุ่รุสภาก าหนด 



ลกัษณะต้องห้าม      
ตาม มาตรา  44 (ข)   (1) 
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 ปัญหาว่า พฤตกิรรมที่เคยถูกลงโทษทางวนัิย
มาแล้ว หรือ ความประพฤตอ่ืินที่มีหลกัฐานปรากฏ
ชัด อย่างไรถือว่าเป็นกรณมีีความประพฤตเิส่ือมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดอีนัเป็นลกัษณะ
ต้องห้าม 
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คณะอนุกรรมการก าหนดกรอบพฤติกรรมและกลัน่กรองคุณสมบติั
ของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ท่ีมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มในคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพไดก้  าหนด 

 กรอบการพจิารณา ดงันี ้
 1. พฤติกรรมท่ีเป็นปฏิปักษ ์ ต่อการประกอบวชิาชีพทางการ 
     ศึกษาจนสังคมไม่สามารถ ยอมรับได ้
 

 2. พฤติกรรมท่ีเป็นภยัอยา่งร้ายแรงต่อสังคม 
 

 3. พฤติกรรม ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการโหดร้าย  ทารุณต่อ 
     ร่างกายหรือจิตใจ 
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ตัวอย่าง 
ความประพฤตเิกีย่วกบัความสัมพนัธ์ฉันท์ชู้สาว 
  1. ความสัมพนัธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างครูกบันักเรียน 

 

  2. มีความสัมพนัธ์ฉันท์ชู้สาวถึงขั้นได้เสียกนักบัคู่สมรส    
      ของผู้อ่ืน ไม่ว่าตนจะมีคู่สมรสอยู่แล้วหรือไม่กต็าม 
 

  3. มีความสัมพนัธ์ฉันท์ชู้สาวถึงขั้นได้เสียกนัจนหญิง 
      ตั้งครรภ์แล้วไม่ยอมรับเป็นภรรยา 
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ความประพฤตเิกีย่วกบัความผดิทางเพศ 

1.   ข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืน 
2.   กระท าอนาจาร 
3.   มปีระวตัิเกีย่วกบัคดีค้าประเวณี 
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 ความประพฤตเิกีย่วกบัการเสพสุรา  
ยาเสพตดิให้โทษ 

1.  เสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสตไิด้ 
2.  เมาสุราแล้วแสดงกริิยาก้าวร้าว ยงิปืน ข่มขู่ผู้อ่ืน 
3.  เสพหรือมียาเสพตดิให้โทษไว้ในครอบครองหรือ 
    มีประวตัเิกีย่วกบัคดยีาเสพตดิให้โทษตามกฎหมายว่า  
    ด้วยการเสพตดิให้โทษ 
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ความประพฤตเิกีย่วกบัการทุจริต 

1.  มีประวตักิรณทุีจริตต่อหน้าที่ ในองค์กรที่เคย 
     ปฏิบัตหิน้าที่จนถึงออกจากงาน 
 

2.  มีประวตัเิรียกรับเงนิหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือให้ 
     ผู้อ่ืนเข้าท างานได้โดยมิชอบ 
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ตาม มาตรา 46  
แห่งพระราชบญัญตัิสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546  

  ห้าม มิใหผู้ใ้ดแสดงดว้ยวธีิใดๆ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ตนมีสิทธิหรือ 
             พร้อมจะประกอบวชิาชีพ โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตจาก 
             คุรุสภา และ 
  ห้าม มิใหส้ถานศึกษารับผูไ้ม่ไดรั้บใบอนุญาตเขา้ประกอบวชิา 
            ควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา 
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    มาตรา 46  บัญญตัใิห้คุรุสภามอี านาจอนุญาต 
 

           ประกอบกบัคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม คร้ังที่ 6/2550  วนัที่
18 มถุินายน 2550  ได้มมีตอินุมตัเิป็นหลกัการโดยมอบอ านาจให้เลขาธิการ
คุรุสภามอี านาจอนุญาต ดงันี ้

 

          1. อนุญาตใหผู้มี้ความรู้ ความสามารถ และเป็นผูท่ี้สถานศึกษา
มีความตอ้งการใหป้ฏิบติัการสอนในสถานศึกษา แต่ขาดคุณสมบติั
ในการยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ปฏิบติัการสอนได้
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   

 

              2. อนุญาตใหส้ถานศึกษารับบุคคลนั้น เขา้ปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได ้ 
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การขออนุญาตประกอบวชิาชีพโดยไม่มใีบอนุญาต 

อนุญาต 2 ปี 
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วิธีการขออนุญาต  

ปฏิบติัการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
มีหนังสือขออนุญาตจากทางโรงเรียน 
กรณคีรูชาวไทย 

 1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 2. ส าเนาวฒิุการศึกษาสูงสุด 

กรณคีรูชาวต่างชาติ 
          1. ส าเนาพาสปอร์ต 
      2. ส าเนาวฒิุการศึกษา 
      3. สัญญาจา้ง 
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ตัวอย่างหนังสือขออนุญาต 
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ท่ี.................                                                                                         ท่ีอยูโ่รงเรียน 
     วนัท่ี…………….. 
เร่ือง     ขออนุญาตให้ครูชาวต่างประเทศปฏิบติัการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เรียน     เลขาธิการคุรุสภา 
อา้งถึง   หนงัสือส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ 5103./2533 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2549  
              เร่ือง การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   รายช่ือครูชาวต่างประเทศ  จ านวน  1  ฉบบั 
  ดว้ยโรงเรียน...................................................เปิดสอนภาษาองักฤษตามโครงการ/หลกัสูตร.....................................โดย

ไดรั้บ ครูชาวต่างประเทศ (ตามรายช่ือ ดงัแนบ)    เขา้ปฏิบติัการสอนท่ีโรงเรียนซ่ึงบุคลากรชาวต่างประเทศดงักล่าว มีคุณสมบติัไม่
ครบตามท่ีคุรุสภาก าหนด  โรงเรียนจึงขออนุญาตให้บุคลากรชาวต่างประเทศไดป้ฏิบติัการสอนไปก่อนได ้   ซ่ึงครูท่านน้ีเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถ....................…(ระบุความรู้ความสามารถของครูชาว
ต่างประเทศ)...........................................................................และโรงเรียนจะด าเนินการให้ครูชาวต่างประเทศเขา้รับการพฒันาตาม
ประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทดสอบและประเมินความรู้ชาวต่างประเทศในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2549 ก าหนด       

 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      ขอแสดงความนบัถือ 
       
          ผูอ้  านวยการโรงเรียน……………….. 
 
เบอร์ติดต่อโรงเรียน........... 
.......................................... 
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การควบคุมการประกอบวชิาชีพ  โดย 

   มาตรา ๗๘   ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓    คือ 
    “ประกอบวชิาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา”         
   ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี   หรือ ปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท    หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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การควบคุมการประกอบวชิาชีพ  โดย 
         มาตรา ๗๙   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ คือ 
 

            “แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมทีจ่ะประกอบวชิาชีพ  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา       และสถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตเข้าประกอบวชิาชีพ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา”   
หรือ 

            “ประกอบวชิาชีพควบคุม หรือ แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือ
พร้อมทีจ่ะประกอบวชิาชีพระหว่างถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาต”                        

            ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ ๓ ปี หรือปรับไม่เกนิ ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
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เกณฑก์ารต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

มาตรฐานการปฏิบัตติน 
(จรรยาบรรณของวชิาชีพ) 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 
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มาตรฐานความรู้ 
และประสบการณ์วชิาชีพ 

ครู 

ศึกษานิเทศก์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารการศึกษา 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา 

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  ป.บัณฑิตวชิาชีพครู 

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  ปวค. 

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน  +  รับรองความรู้ 

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน + ประสบการณ์  5 ปี 

ครู 

ต ่ากว่าปริญญาตรี  + ประสบการณ์  10  ปี 
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ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน + ป.บัณฑิตบริหาร 

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน + รับรองความรู้ 

ปริญญาตรี/โท/เอกอ่ืน + ประสบการณ์  5 ปี 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี + ประสบการณ์  10 ปี 
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ศึกษานิเทศก์ 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า ทางการศึกษา 

ปริญญาโท/เอกอ่ืน + รับรองความรู้ 

ปริญญาโท/เอกอ่ืน + ประสบการณ์  5 ปี 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

ต ่ากว่าปริญญาโท + ประสบการณ์  10 ปี 



61 

ครู 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

การพฒันาวชิาชีพ 
3 กจิกรรม 
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พฒันาตนเอง 

พฒันาโดยโรงเรียนเป็นฐาน 

พฒันาโดยหน่วยงานนอก 

ศึกษาให้มีวุฒิสูงขึน้ 
เล่ือนวทิยฐานะ 
เป็นวทิยากร 
เขยีนต ารา บทความ 

ท าวจิยั 
สร้างนวตักรรม 

เข้าประชุมอบรมสัมมนา 
ได้รับการยกย่อง 
การศึกษาดูงาน 
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จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

ครู 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
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พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจติโต) (2538) กล่าวว่า 
คนเรามีจรรยาบรรณเพราะเหตุ 3 ประการ คือ 

อตัตาธิปไตย 

ธรรมาธิปไตย 

โลกาธิปไตย ท าดเีพราะคนอ่ืน 

ท าความดเีพราะอยากได้รางวลั 
หลกีเลีย่งการลงโทษ 

ท าความดเีพราะมีธรรมอยู่ในใจ 



ส านักมาตรฐานวชิาชีพ                                          
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา                             

 โทรศัพท์ 0-2280-6168  โทรสาร  0-2280-6168  
www.ksp.or.th 
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