


ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัครุสุภา ว่า

ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป





“คร”ู หมายความว่า บคุคลซ่ึงประกอบวิชาชีพ

หลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการสง่เสริม

การเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีการตา่ง ๆ ใน

สถานศึกษาปฐมวยั ขัน้พื้นฐาน และอดุมศึกษาที่

ต า่กว่าปริญญาทัง้ของรัฐและเอกชน



“มาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษา” หมายความว่า 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัคณุลกัษณะ และคณุภาพ ที่พึง

ประสงคใ์นการประกอบวิชาชพีทางการศึกษา ซ่ึงผู้

ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา ตอ้งประพฤติ

ปฏิบตัติาม ประกอบดว้ย

๑. มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณวิ์ชาชพี 

๒. มาตรฐานการปฏิบตังิานและมาตรฐานการปฏิบตัติน



“มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณวิ์ชาชพี” 

หมายความว่า ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความรูแ้ละ

ประสบการณใ์นการจดัการเรียนรู ้หรือการจัด

การศึกษา ซ่ึงผูต้อ้งการประกอบวิชาชพีทางการ

ศึกษาตอ้งมเีพียงพอที่สามารถน าไปใชใ้นการ

ประกอบวิชาชพีได้



“มาตรฐานการปฏิบตังิาน” หมายความว่า ขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบัคณุลกัษณะหรือการแสดงพฤตกิรรมการ

ปฏิบตังิานและการพฒันางาน ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชพี

ทางการศึกษาตอ้งปฏิบตัติาม เพื่อใหเ้กิดผลตาม

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู ้หรือการจดั

การศึกษา รวมทัง้ตอ้งฝึกฝนใหม้ทีกัษะหรือ

ความช านาญสงูขึน้อย่างตอ่เนือ่ง



“มาตรฐานการปฏิบตัติน” หมายความว่า 

จรรยาบรรณของวิชาชพีที่ก าหนดขึน้ เป็นแบบแผน

ในการประพฤตติน ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชพีทางการ

ศึกษาตอ้งปฏิบตัติาม เพื่อรกัษาและสง่เสริมเกยีรติ

คณุชือ่เสียง และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชพีทางการ

ศึกษาใหเ้ป็นที่เชือ่ถือศรทัธาแกผู่ร้บับริการและ

สงัคมอนัจะน ามาซ่ึงเกยีรตแิละศกัดิศ์รีแห่งวิชาชพี



๔. ใหป้ระธานกรรมการครุสุภารักษาการตาม

ขอ้บังคบันี ้และใหม้อี านาจออกระเบียบ ประกาศ

หรือค าสัง่ เพื่อปฏิบตัติามขอ้บงัคบันี ้รวมทัง้ให้

มอี านาจตคีวามและวินจิฉยั ชีข้าดปัญหา

เกีย่วกบัการปฏิบตัติามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคบั



๕. ผ ูป้ระกอบวิชาชีพคร ูตอ้งมมีาตรฐาน

ความรูแ้ละประสบการณวิ์ชาชพี ดงัตอ่ไปนี้

(ก) มคีณุวฒิุไมต่ า่กว่าปริญญาตรีทาง

การศึกษาหรือเทียบเทา่ หรือคณุวฒิุ อื่นที่

ครุสุภารบัรอง โดยมคีวามรู ้ดงัตอ่ไปนี้



(๑) ภาษาและเทคโนโลยีส าหรบัครู

สาระความร ู้

1)  ภาษาไทยส าหรบัคร ู

2)  ภาษาองักฤษหรือภาษาตา่งประเทศอ่ืน 

ๆ ส าหรบัครู

3)  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัคร ู



1)  ใชท้กัษะในการฟัง การพดู การอ่าน การเขยีน

ภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายไดอ้ย่างถกูตอ้ง

2)  ใชท้กัษะในการฟัง การพดู การอ่าน การเขยีน

ภาษาองักฤษ หรือภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการสื่อ

ความหมายไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

3)  ใชค้อมพิวเตอรข์ัน้พื้นฐาน 



สาระความร ู้

1)  ปรชัญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 

2)  ประวตัคิวามเป็นมาและระบบการจดั

การศึกษาไทย 

3)  วิสยัทศันแ์ละแผนพฒันาการศึกษาไทย 

4)  ทฤษฎีหลกัสตูร 



5)  การพฒันาหลกัสตูร 

6)  มาตรฐานและมาตรฐานชว่งชัน้ของหลกัสตูร

7)  การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา

8)  ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสตูร 



1)  สามารถวิเคราะหห์ลกัสตูร 

2)  สามารถปรับปรงุและพฒันาหลกัสตูรได้

อย่างหลากหลาย 

3)  สามารถประเมนิหลกัสตูรได ้ทัง้กอ่นและ

หลงัการใชห้ลกัสตูร 

4)  สามารถจดัท าหลกัสตูร 



สาระความร ู้

1)  ทฤษฎีการเรียนรูแ้ละการสอน 

2)  รปูแบบการเรียนรูแ้ละการพฒันารปูแบบการ

เรียนการสอน 

3)  การออกแบบและการจดัประสบการณก์าร

เรียนรู ้

4)  การบรูณาการเนือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรู้



5)  การบรูณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม 

6)  เทคนคิ และวิทยาการจดัการเรียนรู ้

7)  การใชแ้ละการผลติสื่อและการพฒันา

นวัตกรรมในการเรียนรู้

8)  การจดัการเรียนรูแ้บบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั 

9)  การประเมนิผลการเรียนรู ้



1)  สามารถน าประมวลรายวิชามาจดัท าแผนการเรียนรู้

รายภาคและตลอดภาค 

2)  สามารถออกแบบการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัวยัของ

ผูเ้รียน 

3)  สามารถเลือกใช ้ พฒันาและสรา้งสื่ออปุกรณท์ี่

สง่เสริมการเรียนรูข้อง ผูเ้รียน 

4)  สามารถจดักิจกรรมที่สง่เสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน

และจ าแนกระดบัการ เรียนรูข้องผูเ้รียนจากการ

ประเมนิผล 



สาระความร ู้

1)  จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัพฒันาการ

มนษุย ์

2)  จิตวิทยาการศึกษา 

3)   จิตวิทยาการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา 



1)  เขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รียน 

2)  สามารถชว่ยเหลอืผูเ้รียนใหเ้รียนรูแ้ละพฒันา

ไดต้ามศกัยภาพของตน 

3)  สามารถใหค้ าแนะน าชว่ยเหลือผูเ้รียนใหม้ี

คณุภาพชวิีตที่ดขีึน้ 

4)  สามารถสง่เสริมความถนดัและความสนใจของ

ผูเ้รียน 



สาระความร ู้

1)  หลกัการและเทคนคิการวดัและประเมนิผลทางการ

ศึกษา 

2)  การสรา้งและการใชเ้คร่ืองมอืวดัผลและประเมนิผล

การศึกษา 

3)  การประเมนิตามสภาพจริง 

4)   การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน 

5)  การประเมนิภาคปฏิบตั ิ

6)  การประเมนิผลแบบย่อยและแบบรวม 



1)  สามารถวดัและประเมนิผลไดต้ามสภาพ

ความเป็นจริง 

2)  สามารถน าผลการประเมนิไปใชใ้นการ

ปรับปรงุการจดัการเรียนรูแ้ละ หลกัสตูร



สาระความร ู้

1)  ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ 

2)  ภาวะผูน้  าทางการศึกษา 

3)  การคิดอย่างเป็นระบบ 

4)  การเรียนรูว้ฒันธรรมองคก์ร 

5)  มนษุยสมัพนัธใ์นองคก์ร 

6)  การตดิตอ่สื่อสารในองคก์ร



7)  การบริหารจดัการชัน้เรียน 

8)   การประกนัคณุภาพการศึกษา 

9)  การท างานเป็นทีม 

10)  การจดัท าโครงงานทางวิชาการ 

11)  การจดัโครงการฝึกอาชพี 

12)  การจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา

13)  การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ

14)  การศึกษาเพื่อพฒันาชมุชน  



1)  มภีาวะผูน้ า 

2)  สามารถบริหารจดัการในชัน้เรียน 

3)  สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมคีณุภาพ 

4)  สามารถในการประสานประโยชน ์

5)  สามารถน านวตักรรมใหม่ๆ  มาใชใ้นการ

บริหารจดัการ 



สาระความร ู้

1)  ทฤษฎีการวิจยั 

2)  รปูแบบการวิจยั 

3)  การออกแบบการวิจยั 

4)  กระบวนการวิจยั 

5)   สถิตเิพื่อการวิจยั 

6)  การวิจยัในชัน้เรียน 



7)  การฝึกปฏิบตักิารวิจยั 

8)  การน าเสนอผลงานวิจยั 

9)  การคน้ควา้ ศึกษางานวิจยัในการพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

10)  การใชก้ระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหา 

11)  การเสนอโครงการเพื่อท าวิจยั 



1)  สามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 

2)  สามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน

การสอนและพฒันาผูเ้รียน 



สาระความร ู้

1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่

สง่เสริมการ พฒันาคณุภาพการเรียนร ู ้

2)  เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3)  การวิเคราะหปั์ญหาที่เกิดจากการใชน้วัตกรรม

เทคโนโลยีและ สารสนเทศ 

4)  แหลง่การเรียนรูแ้ละเครือขา่ยการเรียนรู ้

5)   การออกแบบ การสรา้ง การน าไปใช ้ การประเมนิ

และการปรบัปรงุ นวตักรรม 



1)  สามารถเลอืกใช ้ออกแบบ สรา้งและ

ปรับปรงุนวตักรรมเพื่อใหผู้เ้รียน เกดิการ

เรียนรูท้ี่ด ี

2)  สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อใหผู้เ้รียนเกดิการเรียนรูท้ี่ด ี

3)  สามารถแสวงหาแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

เพื่อสง่เสริมการเรียนรูข้อง ผูเ้รียน 



สาระความร ู้

1)  ความส าคญัของวิชาชพีครู บทบาท หนา้ที่ ภาระ

งานของคร ู

2)   พฒันาการของวิชาชพีคร ู

3)  คณุลกัษณะของครทูี่ด ี

4.)  การสรา้งทศันคตทิี่ดตีอ่วิชาชพีคร ู

5)  การเสริมสรา้งศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู



6)  การเป็นบคุคลแห่งการเรียนรูแ้ละ

การเป็นผูน้ าทางวิชาการ 

7)  เกณฑม์าตรฐานวิชาชพีคร ู

8)  จรรยาบรรณของวิชาชพีคร ู

9)  กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการศึกษา 



1)  รกั เมตตา และปรารถนาดตีอ่ผูเ้รียน 

2)  อดทนและรับผดิชอบ 

3)   เป็นบคุคลแห่งการเรียนรูแ้ละเป็นผูน้ าทาง

วิชาการ 

4)   มวิีสยัทศัน ์

5)  ศรทัธาในวิชาชพีคร ู

6)  ปฏิบตัติามจรรยาบรรณของวิชาชพีคร ู



(๖) การบริหารจดัการในหอ้งเรียน

(๗) การวิจยัทางการศึกษา

(๘) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา

(๙) ความเป็นครู



(ข) ผา่นการปฏิบตักิาร

สอนในสถานศึกษา ตามหลกัสตูรปริญญาทาง

การศึกษา เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าหนึง่ปี และผา่น

เกณฑก์ารประเมนิปฏิบตักิารสอนตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขที่คณะกรรมการ

ครุสุภาก าหนด ดงัตอ่ไปนี้





(๑) ปฏิบตักิิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพฒันา

วิชาชพีครอูยู่เสมอ

(๒) ตดัสินใจปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ โดยค านงึถึงผลที่จะ

เกิดแกผู่เ้รียน

(๓) มุง่มัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ

(๔) พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบตัไิดเ้กิดผลจริง

(๕) พฒันาสื่อการเรียนการสอนใหม้ปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ



(๖) จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน้ผลถาวรที่เกิดแก่

ผูเ้รียน

(๗) รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผูเ้รียนไดอ้ย่างมรีะบบ

(๘) ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างที่ดแีกผู่เ้รียน

(๙) ร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในสถานศึกษาอย่างสรา้งสรรค์

(๑๐) ร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในชมุชนอย่างสรา้งสรรค์

(๑๑) แสวงหาและใชข้อ้มลูขา่วสารในการพฒันา

(๑๒) สรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนร ูใ้นทกุสถานการณ์



ตอ้งประพฤตติน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชพีและแบบแผนพฤตกิรรม

ตามจรรยาบรรณของวิชาชพี

๑. 

พฒันาตนเองดา้นวิชาชพีบคุลกิภาพ และวิสยัทัศน ์ 

ใหท้นัตอ่การพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกจิ สงัคม

และการเมอืงอยูเ่สมอ



๒. รบัผดิชอบตอ่วิชาชพีและ

เป็นสมาชกิที่ดขีององคก์รวิชาชพี

๓. 

แกศิ่ษยแ์ละผูร้บับริการ ตามบทบาทหนา้ที่โดยเสมอหนา้

๔. 

แกศิ่ษย ์และผูร้บับริการ ตามบทบาท

หนา้ท่ี  อย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความบริสทุธ์ิใจ



๕. ทัง้ทางกาย

วาจา และจิตใจ

๖. ตอ่ความเจริญทางกาย

สตปัิญญา จิตใจ อารมณ ์และสงัคมของศิษย ์และ

ผูร้บับริการ

๗. โดย

ไมเ่รียกรบัหรือยอมรบัผลประโยชนจ์ากการใช ้

ต าแหนง่หนา้ที่โดยมชิอบ



๘. 

โดยยึดมัน่ในระบบคณุธรรมสรา้งความสามคัคีในหมู่คณะ

๙. ในการอนรุกัษ ์และ

พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภมูปัิญญา

สิ่งแวดลอ้ม รักษาผลประโยชนข์อง สว่นรวมและยึดมัน่

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมขุ



ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ์

ประธานกรรมการครุสุภา






