
          
   

 

 

 
ข้อบังคบัคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
............................................................... 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ)  และมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบญัญติัสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกบัมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖   
วนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  และคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๖  วนัท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพไว ้ 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖” 
ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก   

(๑) ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
(๒) ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ  สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐานความรู้  มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ  สาระความรู้  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์(ฉบบัท่ี ๒) 
ขอ้บงัคบัคุรุสภาฉบบัใดอา้งอิงขอ้บงัคบัคุรุสภาฉบบัท่ียกเลิกแลว้ตามวรรคหน่ึง  รวมทั้ง

ระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใตข้อ้บงัคบัดงักล่าว  ใหถื้อวา่อา้งอิงขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๕๖  หรือขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖  แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี  
“วิชาชีพ” หมายความวา่  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา            
ในสถานศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  และการบริหาร



          
   

 

 

การศึกษานอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตลอดจนการสนบัสนุนการศึกษา  ใหบ้ริการหรือ
ปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ 

“สถาบนั” หมายความวา่  มหาวิทยาลยั  วทิยาลยั  สถาบนั  บณัฑิตวิทยาลยั  คณะ  หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า  ซ่ึงจดัการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา  หรือประกาศนียบตัร 

“ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา” หมายความวา่  ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตามพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบ้ริหารสถานศึกษา” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบ้ริหารการศึกษา” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารนอกสถานศึกษา
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา่  บุคคลซ่ึงทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา  
ใหบ้ริการหรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานการศึกษากาํหนดตาํแหน่งใหต้อ้งมีคุณวฒิุทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา่  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ  และ
คุณภาพท่ีพึงประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัตาม  ประกอบดว้ย  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบติังานและ
มาตรฐานการปฏิบติัตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความวา่  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้  หรือการจดัการศึกษา  ซ่ึงผูต้อ้งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          
ตอ้งมีเพียงพอท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพได ้

“มาตรฐานการปฏิบติังาน” หมายความวา่  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบติังานและการพฒันางาน  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามเพื่อให้
เกิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้  หรือการจดัการศึกษา  รวมทั้งตอ้งฝึกฝนใหมี้ทกัษะหรือ
ความชาํนาญสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
 



          
   

 

 

“มาตรฐานการปฏิบติัตน” หมายความวา่  จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกาํหนดข้ึนเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม  เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ช่ือเสียง  และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสงัคม       
อนัจะนาํมาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ขอ้ ๕ ใหป้ระธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  และใหมี้อาํนาจออกระเบียบ
ประกาศ  หรือคาํสัง่  เพื่อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  รวมทั้งใหมี้อาํนาจตีความและวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

 

ขอ้ ๖ ผูป้ระกอบวิชาชีพครู  ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  
หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้   ประกอบดว้ยความรู้  ดงัต่อไปน้ี 
๑) ความเป็นครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวฒันธรรม 
๔) จิตวิทยาสาํหรับครู 
๕) หลกัสูตร   
๖) การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 
๗) การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
๘) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

๑๐) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา           
ตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี  และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอน
ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด  ดงัต่อไปน้ี 

๑) การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน 
๒) การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ขอ้ ๗ ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 



          
   

 

 

(ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบดว้ยความรู้  ดงัต่อไปน้ี 
๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลกัสูตร  การสอน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕) กิจการและกิจกรรมนกัเรียน 
๖) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 
๑) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  หรือ 
๒) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนและตอ้งมีประสบการณ์ในตาํแหน่งหวัหนา้หมวด  

หรือหวัหนา้สาย  หรือหวัหนา้งาน  หรือตาํแหน่งบริหารอ่ืน ๆ ในสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
ขอ้ ๘ ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา  ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการ 

บริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบดว้ยความรู้  ดงัต่อไปน้ี 
๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 
๑) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่แปดปี  หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี  หรือ 
๓) มีประสบการณ์ในตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวงมาแลว้   ไม่นอ้ยกวา่สามปี  หรือ 
๔) มีประสบการณ์ในตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์การบริหาร  

ไม่ตํ่ากวา่หวัหนา้กลุ่ม  หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม  หรือเทียบเท่า  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  หรือ 
๕) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอน  และมีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ท่ีมีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ่ากวา่หวัหนา้กลุ่ม  หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม  หรือเทียบเท่า  รวมกนัมาแลว้    
ไม่นอ้ยกวา่แปดปี 



          
   

 

 

ขอ้ ๙ ผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโททางการศึกษา     
หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้  ประกอบดว้ยความรู้  ดงัต่อไปน้ี 
๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
๕) การวจิยัทางการศึกษา 
๖) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ  ดงัต่อไปน้ี 
๑) มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  หรือ                        

มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนและมีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  หรือผูบ้ริหาร
การศึกษารวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ขอ้ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ขอ้ ๑๑ ผูป้ระกอบวิชาชีพครู  ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน  ดงัต่อไปน้ี 
๑) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันาวิชาชีพครูใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
๒) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆโดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน 
๓) มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตเตม็ตามศกัยภาพ 
๔) พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริงในชั้นเรียน 
๕) พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
๖) จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์      

โดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน 
๗) รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 
๘) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 
๙) ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์



          
   

 

 

๑๐) ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์
๑๑) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
๑๒) สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ขอ้ ๑๒ ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูบ้ริหารการศึกษา  ตอ้งมีมาตรฐาน       
การปฏิบติังาน  ดงัต่อไปน้ี 

๑) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
๒) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆโดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพฒันาของ

ผูเ้รียน บุคลากร และชุมชน 
๓) มุ่งมัน่พฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
๔) พฒันาแผนงานขององคก์ารใหมี้คุณภาพสูง  สามารถปฏิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริง 
๕) พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลาํดบั 
๖) ปฏิบติังานขององคก์ารโดยเนน้ผลถาวร 
๗) ดาํเนินการและรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
๘) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
๙) ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์

๑๐) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
๑๑) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํทางวชิาการในหน่วยงานของตนได ้
๑๒) สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 

ขอ้ ๑๓ ผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน  ดงัต่อไปน้ี 
๑) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันาการนิเทศการศึกษา เพือ่ใหเ้กิดการพฒันา

วิชาชีพทางการศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ 
๒) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูรั้บการนิเทศ 
๓) มุ่งมัน่พฒันาผูรั้บการนิเทศใหล้งมือปฏิบติักิจกรรมจนเกิดผลต่อการพฒันา 

อยา่งมีคุณภาพ  เตม็ศกัยภาพ 
๔) พฒันาแผนการนิเทศใหมี้คุณภาพสูง  สามารถปฏิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริง 
๕) พฒันาและใชน้วตักรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลาํดบั 
๖) จดักิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูรั้บการนิเทศ 
๗) ดาํเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาใหมี้คุณภาพสูงไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
๘) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
๙) ร่วมพฒันางานกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์

๑๐) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
๑๑) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํทางวชิาการ 
๑๒)  สร้างโอกาสในการพฒันางานไดทุ้กสถานการณ์ 



          
   

 

 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ขอ้ ๑๔  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบัคุรุสภา
วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ ๑๕ ขอ้บงัคบัน้ีไม่กระทบสิทธิและหนา้ท่ีของบรรดาผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ท่ีใชม้าตรฐานวิชาชีพตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พ.ศ.๒๕๔๘  

ขอ้ ๑๖ ใหส้ถาบนัท่ียงัปรับปรุงหลกัสูตรไม่แลว้เสร็จตามขอ้บงัคบัน้ี  ยงัคงใชห้ลกัสูตรตาม
ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน                    
ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินสามปีหลงัจากวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ ๑๗ ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีใชม้าตรฐานวชิาชีพตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีตอ้งการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาต           
ใหม้าขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา 
ใหก้ารรับรองตามขอ้บงัคบัคุรุสภา  วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘  
สามารถใชเ้ป็นคุณวฒิุในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ไดภ้ายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 

ผูมี้คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภา
ใหก้ารรับรองตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘  สามารถใชเ้ป็น
คุณวฒิุในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูบ้ริหารการศึกษา  ไดภ้ายในหา้ปี
นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 

ผูมี้คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโททางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภา         
ใหก้ารรับรองตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘  สามารถใชเ้ป็น
คุณวฒิุในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ ไดภ้ายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 
 

    ประกาศ ณ วนัท่ี             กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
  
 

(ศาสตราจารยไ์พฑูรย ์ สินลารัตน์) 
ประธานกรรมการคุรุสภา 


