
 หน้า   ๖๕ 
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ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา   ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๑)  (๑๑)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุม 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖   วนัที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  และครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา  
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง  มาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  

สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง  มาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  

สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  (ฉบับที่  ๒) 
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งระเบียบ

หรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคบัดังกล่าว  ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  หรือข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้   
“วิชาชีพ”  หมายความว่า  วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ

การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา  ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  สถาบัน  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า  ซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  หรือประกาศนียบัตร 
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“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความว่า  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“ครู”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา  ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  ซ่ึงหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความว่า  ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ  และคุณภาพ
ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม
ประกอบด้วย  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อกําหนดเก่ียวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  หรือการจัดการศึกษา  ซ่ึงผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน  ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผล 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้  หรือการจัดการศึกษา  รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือ 
ความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน”  หมายความว่า  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน  ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม  เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง  และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม  
อันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  รวมทั้งให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
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หมวด  ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) มาตรฐานความรู้   ประกอบด้วยความรู้  ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ความเป็นครู 
   ๒) ปรัชญาการศึกษา 
   ๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
   ๔) จิตวิทยาสําหรับครู 
   ๕) หลักสูตร   
   ๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
   ๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   ๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
   ๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
   ๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑๑) คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 
  (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษา  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด  ดังต่อไปนี้ 

   ๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
   ๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร

การศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบด้วยความรู้  ดังต่อไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
   ๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
   ๓) การบริหารสถานศึกษา 
   ๔) หลักสูตร  การสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   ๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
   ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๗) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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  (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ดังต่อไปนี้ 
   ๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือ 
   ๒) มีประสบการณ์ด้ านปฏิ บัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ ในตําแหน่ ง 

หัวหน้าหมวด  หรือหัวหน้าสาย  หรือหัวหน้างาน  หรือตําแหน่งบริหารอ่ืน ๆ  ในสถานศึกษามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปี 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา  หรือเทียบเท่า    หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบด้วยความรู้  ดังต่อไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
   ๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
   ๓) การบริหารการศึกษา 
   ๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   ๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๖) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ดังต่อไปนี้ 
   ๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี  หรือ 
   ๒) มีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  หรือ 
   ๓) มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  หรือ 
   ๔) มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การบริหาร  

ไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม  หรือผู้อํานวยการกลุ่ม  หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือ 
   ๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน  และมีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษา  หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม  หรือผู้อํานวยการกลุ่ม  หรือเทียบเท่า  รวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางการศึกษา   
หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบด้วยความรู้  ดังต่อไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
   ๒) การนิเทศการศึกษา 
   ๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 



 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
   

 

   ๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
   ๕) การวิจัยทางการศึกษา 
   ๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
   ๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๘) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ดังต่อไปนี้ 
   ๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือมีประสบการณ์

ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้บริหารการศึกษา  รวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

   ๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้

และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
  ๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
  ๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน 
  ๕) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  ๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์โดยเน้น

ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  ๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
  ๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
  ๙) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  ๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษา  ต้องมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
   

 

  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน  
บุคลากร  และชุมชน 

  ๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
  ๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง  สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
  ๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ 
  ๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
  ๗) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
  ๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
  ๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  ๑๑) เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
  ๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา  เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิชาชีพทางการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ 
  ๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
  ๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 

อย่างมีคุณภาพ  เต็มศักยภาพ 
  ๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง  สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
  ๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ 
  ๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
  ๗) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
  ๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  ๑๑) เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ 
  ๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

หมวด  ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ   



 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
   

 

หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้  ยังคงใช้หลักสูตร 
ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไปพลางก่อน   
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต 
ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตามขอ้บังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษาได้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน ์
ประธานกรรมการคุรุสภา 


