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ข้อบังคบัคุรุสภา 
 

 มาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

 ยกเลกิ ขอ้บงัคบัคุรุสภา  
วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

พ.ศ.2548 
 

 

 

 
 

  



 คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย
มาตรฐานวชิาชีพ ดงัต่อไปน้ี 

          ข้อ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556” 

          ข้อ 2 ขอ้บงัคบัขอ้น้ี   ให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  เป็นตน้ไป 



 ข้อ 3 ให้ยกเลกิ 
 1. ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 
 2. ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 3. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐานความรู้
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และ
มาตรฐานการปฏิบติังานกบัผูป้ระกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก ์
 



 “วชิาชีพ” หมายถึง วชิาชีพทางการศึกษา    
  ที่ท าหน้าที่หลกัทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม   

  การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธีิการต่างๆ   รวมทั้งการ  

  รับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวยั   

  ขั้นพืน้ฐาน และอุดมศึกษาทีต่ า่กว่าปริญญาทั้งของรัฐและ 

   เอกชน และการบริหาร 

  



 “สถาบัน” หมายถึง มหาวทิยาลยั วทิยาลยั สถาบัน 
บัณฑิตวทิยาลยั  คณะ หรือ หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอืน่ที่มี
ฐานะเทยีบเท่า ซ่ึงจดัการศึกษาหลกัสูตรปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร  

 “ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา” หมายถึง 
 ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ
ตามพระราชบัญญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546 
 



 “ครู” หมายถงึ  บุคคลซ่ึงประกอบวชิาชีพหลกัทางการ
เรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธีิการ
ต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขั้นพืน้ฐาน และอุดมศึกษาทีต่ า่กว่า
ปริญญาทั้งรัฐและเอกชน 

 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถงึ  บุคคลซ่ึง
ปฏบิัตงิานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพืน้ที่
การศึกษา และสถานศึกษาอืน่ที่จดัการศึกษาปฐมวยั ขั้นพืน้ฐาน 
และอุดมศึกษาทีต่ า่กว่าปริญญาทั้งรัฐและเอกชน 
 



      “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถงึ  บุคคลซ่ึง
ปฏบิัตงิานในต าแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดบัเขต
พืน้ที่การศึกษา 

       “บุคลากรทางการศึกษาอืน่” หมายถงึ   บุคคลซ่ึง 
ท าหน้าทีส่นับสนุนการศึกษา การบริการหรือปฏบิัตงิาน
เกีย่วเน่ืองกบัการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซ่ึง
หน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมคุีณวุฒิทาง
การศึกษาได้แก่ ศึกษานิเทศ 



    “มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา” หมายถึง 
ข้อก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะ และคุณภาพทีพ่งึประสงค์
ในการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 
 
      ส่งผลให้   
 1. เกดิคุณภาพในการประกอบวชิาชีพ 
 2. สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้รับบริการ 
 
 



 ซ่ึง ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ต้อง
ประพฤติปฏิบัติตาม   ประกอบด้วย  

        @ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วชิาชีพ           

  @ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และ  @ มาตรฐานการปฏิบัติตน 



“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ”       
    หมายถึง    ข้อก าหนดเกีย่วกบัความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือจัดการศึกษา 
ซ่ึงผูต้อ้งประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีเพียงพอ
ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพได ้



  “มาตรฐานการปฏิบัติงาน”  
           หมายถงึ   ข้อก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะหรือ
การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพฒันางาน   
ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม
เพ่ือใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ 
หรือการจดัการศึกษา รวมทั้งตอ้งฝึกฝนใหมี้ทกัษะหรือ
ช านาญสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 



       “มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายถึง 
 จรรยาบรรณของวชิาชีพที่ก าหนดขึน้เป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา   
ตอ้งปฏิบติัตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง 
และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นท่ี
เช่ือถือศรัทธาแก่ผูบ้ริการและสงัคมจะน ามาซ่ึงเกียรติและ
ศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 
 



                   มาตรฐานวชิาชีพครู  
                  ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 
      1.  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ใน
วชิาชีพ 
   2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   3. มาตรฐานการปฏิบัติตน 



1.  มาตรฐานด้านความรู้ และ ประสบการณ์ในวชิาชีพ 
    

 ผู้ประกอบวชิาชีพครู ต้องมคุีณวุฒไิม่ต า่กว่าปริญญา
ตรีทางการศึกษา หรือเทยีบเท่า หรือมคุีณวุฒอิืน่ๆที ่คุรุสภา
รับรอง  โดยมมีาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

ดงัต่อไปน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
ก)  มาตรฐานความรู้  ประกอบด้วยความรู้ต่อไปนี ้

 มาตรฐานที่ 1     ความเป็นครู 

       มาตรฐานที่ 2     ปรัชญาการศึกษา 
          มาตรฐานที่ 3      ภาษาและวฒันธรรม 
          มาตรฐานที่ 4      จิตวทิยาส าหรับครู 
 มาตรฐานที่ 5     หลกัสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 



      มาตรฐานที่ 6     การจดัการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรียน 

      มาตรฐานที่ 7     การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 8     นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 

      มาตรฐานที่ 9     การวดัและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

  มาตรฐานที่ 10   การประกนัคุณภาพการศึกษา 

      มาตรฐานที่ 11   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 



ข) มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ  
         ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตร
ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยวา่ 1 ปี และผา่น
เกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑว์ิธีการ 
และเง่ือนไขท่ี คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
       1. การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 

       2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 



 2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
          วชิาชีพครูต้องม ีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  12  ข้อ ดงันี ้
          1. ปฏบิัตกิจิกรรมทางวชิาการเพือ่พฒันาวชิาชีพครูให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
          2. ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกดิแก่
ผู้เรียน 
          3. มุ่งมัน่พฒันาผู้เรียนให้เตบิโตเตม็ตามศักยภาพ 
          4. พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏบิัติได้จริงในช้ันเรียน 
          5. พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  
 



  6.  จดักจิกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จกัวเิคราะห์ 
 คดิสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรทีเ่กดิแก่ผู้เรียน 

      7.  รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมรีะบบ 

      8.  ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผู้เรียน 

      9.  ร่วมมอืกบัผู้อืน่ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

    10.  ร่วมมอืกบัผู้อืน่ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

    11.  แสวงหาและให้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา 

    12.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 



     3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 วชิาชีพครูต้องม ีมาตรฐานการปฏิบัติตน   ตาม
ข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วย  จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

 ยกเลกิ ข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ
และจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.2548  

 ให้ใช้ข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วย  มาตรฐานวชิาชีพ
และจรรยาบรรณวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

 



จรรยาบรรณวชิาชีพครู พ.ศ. 2556 
(มาตรฐานการปฏิบัติตน)  

   
      ข้อบังคบั  คุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวชิาชีพครู มี 5 ด้าน  9 ข้อ  



1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
        1. ครูต้องมวีนัิยในตนเอง พฒันาตนเองด้าน
วชิาชีพ บุคลกิภาพ และวสัิยทศัน์ ให้ทนัต่อการ
พฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกจิ สังคม และการเมือง
อยู่เสมอ 
 
 



2. จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
  2. ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ครู
ต้องรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต รับผดิชอบต่อ
วชิาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวชิาชีพ 
 
 



 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
        3. ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสริม
ให้ก าลงัใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้า 
       4. ครู ต้องส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ ทกัษะ และ
นิสัยทีถู่กต้องดงีามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 
 



 5. ครูต้องประพฤตปิฏบิัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีทั้ง
ทางกายวาจา และจิตใจ 
 6. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ
ทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และ
ผู้รับบริการ 
           7. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค 
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้
ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 



 สาระในข้อบังคบัที่น่าสนใจ  
 จรรยาบรรณวิชาชีพ ต่อ “ผู้รับบริการ”  5 ข้อ 
ผูป้ระกอบวชิาชีพครูใด  ไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  
หากมีผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการประพฤติผดิ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถ  
 ยืน่ค  าร้องต่อ  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  
คุรุสภา เพื่อตรวจสอบ 
 

 
 



 ทั้งน้ีผูป้ระกอบวชิาชีพครูใด  ไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัน้ี  หากมีผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการ
ประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถ 
 ยืน่ค  าร้องต่อคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ  
คุรุสภา เพื่อตรวจสอบ  
 



4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
   
          8.  ครูพงึช่วยเหลอืเกือ้กลูซ่ึงกนัและกนัอย่าง
สร้างสรรค์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามคัคใีนหมู่คณะ  
 
 
 



   5. จรรยาบรรณต่อสังคม 
             
  9. ครูพงึประพฤตปิฏบิัตติน   เป็นผู้น าในการอนุรักษ์
และพฒันาเศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  
ภูมปัิญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  



ข้อบังคบัคุรุสภา  
         เร่ือง  จรรยาบรรณวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
         สาระส าคญั คือ  การก าหนดจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ทั้งต่อตนเอง 
ผูรั้บบริการ ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ และสงัคม  ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชแ้ลว้   ภายหลงัประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
วนัท่ี 4 ต.ค.2556 ท่ีผา่นมา 
 
 



 “จรรยาบรรณวชิาชีพ” หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติ
ตนที่ก าหนดขึน้เป็นแบบแผนในการประพฤติตน    
ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งปฏิบติัตาม 
เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ
ศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสงัคม อนัจะน ามาซ่ึงเกียรติ
และศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 
 
 



โดยผลการตรวจสอบสามารถออกได้ 5 กรณ ี
 1. ยกข้อกล่าวหา  
 2. ตักเตือน  
 3. ภาคทัณฑ์  
 4. พกัใช้ใบอนุญาตมกี าหนดเวลาตามทีเ่ห็นสมควรแต่
ไม่เกนิห้าปี และ 
 5. เพกิถอนใบอนุญาต  
  ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546 
 



มาตรฐานวทิยฐานะครู 
 1. ครูปฏบิัตกิาร  ตอ้งจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญัดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย แต่ยงัตอ้งอาศยัค าแนะน าเพ่ือให้
เกิดความมัน่ใจในการปฏิบติั 
 
 2. ครูช านาญการ ตอ้งมีการศึกษาวิจยัพฒันาหลกัสูตรโดย
วทิยาการใหม่ๆ วเิคราะห์ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ พฒันาองคก์ร 
และท างานเป็นทีม 



          3. ครูเช่ียวชาญ  ตอ้งคิดนวตักรรมใหม่ๆ มาพฒันาพร้อม
ทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ ใหค้  าปรึกษาแก่เพ่ือนครูได ้พฒันา
นกัเรียนใหเ้กิดผลโดนตรงต่อครอบครัว ท างานเป็นทีมอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
 4. ครูเช่ียวชาญพเิศษ เป็นผูน้ าและสร้างผูน้ าในการคิดคน้
นวตักรรมมาพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน สร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ท่ีน าไปใชอ้า้งอิงได ้เป็นผูน้ าในการแกปั้ญหา 
และวางระบบป้องกนัปัญหา 



องค์ประกอบของวชิาชีพขั้นสูง 
       1. เป็นงานท่ีใช้ความช านาญ ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา และ
เป็นงานท่ีใชส้ติปัญญา 
 
       2. มีจรรยาบรรณวชิาชีพเป็นแบบแผนการปฏิบติังาน 
 
       3. มอีงค์กรรับผดิชอบก ากบัดูแล  การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานและ จรรยาบรรณ 
 
       4. มสีถานภาพในสังคมสูง ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 



เงือ่นไขของวชิาชีพ “ครู” 

 1. ไดรั้บการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ 
 2. มีจรรยาบรรณครู 
 3. มีมาตรฐานวชิาชีพครู 
 4. มีมาตรฐานวิทยฐานะ 
 5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 6. มีองคก์รวชิาชีพก ากบั 
 7. มีพฒันาการตนเองอยา่งต่อเน่ือง 


