
 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  (๑๑)  (จ)  (ฉ)  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  
แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการ 
คุรุสภา  ในการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๔๘  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และมติคณะกรรมการคุรุสภา  
ในการประชุมคร้ังที่   ๑๐ /๒๕๔๘   วันที่   ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๔๘   โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภา  วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ

การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ  รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาปฐมวัย  ข้ันพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่ตํ่ากวาปริญญา  ทั้งของรัฐ  และเอกชน  และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา   
ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศและการบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ 

“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความวา  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“ครู”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ  ในสถานศึกษาปฐมวัย  ข้ันพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่ตํ่ากวา
ปริญญา  ทั้งของรัฐและเอกชน 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“ผูบริหารสถานศึกษา”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ข้ันพื้นฐาน  และอุดมศึกษาตํ่ากวา
ปริญญา  ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารการศึกษา”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น”  หมายความวา บุคคลซ่ึงทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา  ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษา 
ในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ  ซ่ึงหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ 
ที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองประพฤติ
ปฏิบัติตาม  ประกอบดวย  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ”  หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับความรูและ
ประสบการณในการจัดการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษา  ซ่ึงผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตองมีเพียงพอที่สามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน  ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม  เพื่อให
เกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษา  รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะ
หรือความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน”  หมายความวา  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเปนแบบแผน
ในการประพฤติตน  ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม  เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ  
ชื่อเสียง  และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม  
อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ 

ขอ ๔ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้  รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

 



 หนา   ๔๑ 
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หมวด  ๑ 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพครู  ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  ดังตอไปนี้ 
  (ก) มาตรฐานความรู  มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา  หรือ

คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง  โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
    (๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
    (๒) การพัฒนาหลักสูตร  
    (๓) การจดัการเรียนรู 
    (๔) จิตวิทยาสําหรับครู 
    (๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    (๖) การบริหารจัดการในหองเรียน 
    (๗) การวิจัยทางการศึกษา 
    (๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
    (๙) ความเปนครู 
  (ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ผานการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา  เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด  ดังตอไปนี้ 

    (๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
    (๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ  ดังตอไปนี้ 
  (ก) มาตรฐานความรู  มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  หรือ

เทียบเทา  หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง  โดยมีความรู  ดังตอไปนี้ 
    (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
    (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
    (๓) การบริหารดานวิชาการ 
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    (๔) การบริหารดานธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่ 
    (๕) การบริหารงานบุคคล 
    (๖) การบริหารกิจการนักเรียน 
    (๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
    (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๙) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
    (๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษา 

ที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
  (ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ดังตอไปนี้ 
    (๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
    (๒) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนง

หัวหนาหมวด  หรือหัวหนาสาย  หรือหัวหนางาน  หรือตําแหนงบริหารอื่น ๆ  ในสถานศึกษามาแลว 
ไมนอยกวาสองป 

ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา  ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  
ดังตอไปนี้ 

  (ก) มาตรฐานความรู  มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือ
เทียบเทา  หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง  โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 

    (๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
    (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
    (๓) การบริหารจัดการการศึกษา 
    (๔) การบริหารทรัพยากร 
    (๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
    (๖) การนิเทศการศึกษา 
    (๗) การพัฒนาหลักสูตร 
    (๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๙) การวิจัยทางการศึกษา 
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    (๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา 
นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา 

ที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
  (ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ดังตอไปนี้ 
    (๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป  หรือ 
    (๒) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
    (๓) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาที่ไมตํ่ากวาระดับ

กองหรือเทียบเทากองมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
    (๔) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามที่กําหนดใน  

กฎกระทรวงมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
    (๕) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอน   และมีประสบการณในตําแหนง

ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารนอกสถานศึกษา  หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามที่กําหนดใน  
กฎกระทรวงรวมกันมาแลวไมนอยกวาสิบป 

ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองมี
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

ขอ ๙ สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

ขอ ๑๐ ผูประกอบวิชาชีพครู  ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 
(๓) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
(๔) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
(๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธภิาพอยูเสมอ 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
 (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
 (๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
 (๙) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
(๑๐) รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 
(๑๑) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
(๑๒) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  และผูบริหารการศึกษาตองปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร  

ผูเรียน  และชุมชน 
 (๓) มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
 (๔) พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 (๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
 (๖) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 
 (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
 (๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 (๙) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
(๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
(๑๑) เปนผูนําและสรางผูนํา 
(๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตอง

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 
 
 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด ๓ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

สวนที่  ๑ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 

 
 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน  ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ 

 
สวนที่ ๒ 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 

 

ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ  
และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

 
สวนที่ ๓ 

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 

 

ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส  ชวยเหลือ  สงเสริม   
ใหกําลังใจแกศิษย  และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

ขอ ๑๗ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และนิสัย 
ที่ถูกตองดีงามแกศิษย  และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ  ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ขอ ๑๘ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ทั้งทางกาย  
วาจา  และจิตใจ 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของศิษย  และผูรับบริการ 

ขอ ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค 
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

 
สวนที่  ๔ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 

 

ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 

สวนที่  ๕ 
จรรยาบรรณตอสังคม 

 
 

ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม  รักษาผลประโยชนของ
สวนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 


