
สรปุ 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

“วิชาชีพ”  

: วิชาชีพทางการศึกษา ที่ทำหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง  

❖ การรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา  

๏ ในสถานศึกษาปฐมวัย  

๏ ขั้นพ้ืนฐาน และ 

๏ อุดมศึกษาท่ีต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และ 

❖ การบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

❖ ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ   

    การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา   

    ในหน่วยงาน การศึกษาต่าง ๆ  

“สถาบัน”  

❖ มหาวิทยาลัย  

❖ วิทยาลัย  

❖ สถาบันบัณฑิตวิทยาลัย  

❖ คณะ หรือ  

❖ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  

ซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  

❖ ครู  

❖ ผู้บริหารสถานศึกษา  

❖ ผู้บริหารการศึกษา และ 

❖ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

 ซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546 
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“ครู” 

 : บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  

❖ ในสถานศึกษาปฐมวัย  

❖ ขั้นพ้ืนฐาน และ 

❖ อุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  

“ผู้บริหารสถานศึกษา” 

 : บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และ 

สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษา 

❖ ปฐมวัย  

❖ ขั้นพ้ืนฐาน และ 

❖ อุดมศึกษาท่ีต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  

“ผู้บริหารการศึกษา”  

 : บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น”  

 : บุคคลซ่ึงทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  

ซ่ึงหน่วยงานการศึกษากำหนดตำแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา  

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา”  

 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ และ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย 

❖ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  

❖ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 

❖ มาตรฐานการปฏิบัติตน  

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”  

 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับ 

❖ ความรู้ และ 

❖ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือ 

❖ การจัดการศึกษา  

ซ่ึงผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพได้  
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“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” 

❖ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือ 

❖ การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ   

❖ การพัฒนางาน  

ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตาม 

๏ วัตถุประสงค์ และ   

๏ เป้าหมายการเรียนรู้ หรือ 

๏ การจัดการศึกษา รวมทั้ง  

➡ ต้องฝึกฝนให้มีทักษะ หรือ  

➡ ความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

“มาตรฐานการปฏิบัติตน”  

 : จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดข้ึนเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อ 

❖ รักษา และ 

❖ ส่งเสริมเกียรติคุณ  

❖ ชื่อเสียง และ 

❖ ฐานะ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม  

อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการคุรุสภา รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอำนาจออกระเบียบ 

 ประกาศหรือคาํสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี รวมทั้ง ให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 

 ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 
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หมวด 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  

ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ 

เทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   

ดังต่อไปน้ี  

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปน้ี  

  1) ความเป็นครู  

  2) ปรัชญาการศึกษา  

  3) ภาษาและวัฒนธรรม  

  4) จิตวิทยาสำหรับครู  

  5) หลักสูตร 

  6) การจัดการเรียนรู้และการจัดกาชั้นเรียน 

  7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  8) นวัฒกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

  9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  

  10) การประกันคุณภาพการศึกษา  

  11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

 ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การ  

 ประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภา  

 กำหนด ดังต่อไปน้ี  

  1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหวา่งเรียน  

  2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  

 ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐาน 

 ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  

 (ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปน้ี  

  1) การพัฒนาวิชาชีพ 

  2) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 

  3) การบริหารสถานศึกษา  

  4) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

  5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 

  6) การประกนั คุณภาพการศึกษา 

  7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

  1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

  2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่ง  

  หัวหน้าหมวด หรือ หัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่น ๆ   

  ในสถานศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการ  

 บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ 

 และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปน้ี  

  1) การพัฒนาวิชาชีพ 

  2) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 

  3) การบริหารการศึกษา  

  4) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

  5) การประกันคุณภาพการศึกษา 

  6) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
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(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

  1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 

  2) มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแลว้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  

  3) มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนด  

     ในกฎกระทรวงมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

  4) มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์  

     การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้ว 

     ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

  5) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหาร  

     สถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ 

     บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม   

     หรือผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 8 ปี 

ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา  

 หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ 

 วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  

  (ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปน้ี  

   1) การพัฒนาวิชาชีพ 

   2) การนิเทศการศึกษา 

   3) แผนและกิจกรรมการนิเทศ  

   4) การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 

   5) การวิจัยทางการศึกษา 

   6) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

   7) การประกันคุณภาพการศึกษา 

   8) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

  (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

   1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ   

  มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหาร  

  สถานศึกษา หรือ ผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
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   2) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 

 ข้อ 10 สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 

หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 

  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

  2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  

  3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนใหเ้ติบโตเต็มตามศักยภาพ 

  4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 

  5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

  6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์   

     โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

  7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  

  8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

  9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  

  10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

  11) แสวงหา และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  

  12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  

ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา    

ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี  

  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้า 

     อยู่เสมอ  

  2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนา  

      ของผู้เรียนบุคลากร และชุมชน  

  3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

  4) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง  

  5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลำดับ 

  6) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร  
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  7) ดำเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

  8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์  

  10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

  11) เป็นผู้นำ และสร้างผู้นำทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้  

  12) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์  

ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 

  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษา  

     เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

  2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิด   

      แก่ผู้รับการนิเทศ  

  3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา   

             อย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพ  

  4) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 

  5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น  

     เป็นลำดับ   

  6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 

  7) ดำเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ  

  8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  

  10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  

  11) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ 

  12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  

หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบัติตน  

ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับ 

คุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
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หมวด 4 บทเฉพาะกาล  

ข้อ 15 ข้อบังคับน้ีไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และ  

จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

ข้อ 16 ให้สถาบัน ที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้ว เสร็จตามข้อบังคับน้ี ยังคงใช้หลักสูตรตาม 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไปพลางก่อน   

ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 3 ปีหลังจากวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  

ข้อ 17 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ที่ต้องการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาต 

ให้มาขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันท่ีสำเร็จการศึกษา  

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 

ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายใน 5 ปีนับ

แต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่

คุรุสภา ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

และผู้บริหารการศึกษาได้ภายใน 5 ปี นับแต่ววันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 

ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้

ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  
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