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โรงเรียนอนุ บาลด่านซ้าย
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คานา
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ได้จดั ทาคู่มือการปฏิบตั ิงานการบริหารงานบุคคล ทัง้ จากการ
บรรจุ และแต่งต้ังในต าแหน่งครูผชู้ ่วย ครูอตั ราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้
ปฏิบตั ิ หน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผเู้ รี ยนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ กิจกรรม และการท างาน อันนําไป
สู่การ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ครบทุกด้าน ท้ังทางกาย ทางจิตหรือทางอารมณ์ ทางสังคมและทางสติ
ปั ญญา ซ่ึง รวมไปถึงพั ฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูพ ัฒนาไปสู่ครู
มื อ อาชีพที่มีความ มุ่งมัน่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่ งเสริมให้ผเู้ รี ยนเกิดการพั ฒ
นาให้ครบทุกด้าน ท้ัง ความดี ความเก่ง สุ ขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มี แนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จดั ท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครูขน้ึ
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หวั งเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล
ฉบับน้ี จะเป็ นประโยชน์แก่ผเู้ ก ี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
โรงเรียนอนุบาลด่ านซ้ าย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยูร่ ่ วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ทางาน
ได้ผลดีที่สุด สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้ผรู ้ ่ วมงานมีความสุ ขมี
ความพอใจที่จะให้ความร่ วมมือและทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้น ๆ สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี
แนวคิด
1) ปัจจัยทางการบริ หารทั้งหลาย คนถือเป็ นปัจจัยทางการบริ หารที่สาคัญที่สุด
2) การบริ หารงานบุคคลจะมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรู ้
ความเข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริ หารงานบุคคล
3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถจะมีส่วนทาให้
บุคลากรมีขวัญกาลังใจ มีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้งานประสบผลสาเร็ จอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องจะทาให้
บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรื อร้นพัฒนางานให้ดียง่ิ ขึ้น
5) การบริ หารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสาคัญ
1. มาตรฐานตาแหน่ งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ประเภท ผู้สอน
สายงาน การสอน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานการสอน มีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรี ยน
การสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่ ง
ครู ผชู ้ ่วย
ครู
ชื่อวิทยฐานะ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู เชี่ยวชาญ
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ

มาตรฐานตาแหน่ ง
ชื่อตาแหน่ ง ครูผู้ช่วย
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ พัฒนาผูเ้ รี ยน
ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่ในการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
4. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับดารงตาแหน่ ง
1. มีวฒ
ุ ิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็ นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ ได้ รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครู ผชู ้ ่วย
มาตรฐานตาแหน่ ง
ชื่อตาแหน่ ง ครู
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ พัฒนาผูเ้ รี ยน
ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่ วมมือกับ
ผูป้ กครองบุคคลในชุมชน และหรื อสถานประกอบการเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยน การบริ การสังคม
ด้านวิชาการและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

5. ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนเพือ่ ร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
ศักยภาพ
6. ทานุบารุ ง ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เพื่อนามาพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
8. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับดารงตาแหน่ ง
1. มีวฒ
ุ ิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วยเป็ นเวลา 2 ปี โดยผ่านการประเมินการเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรื อดารงตาแหน่งอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ ได้ รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผูด้ ารงตาแหน่งครู ผใู ้ ดผ่านการประเมิน มีวทิ ยฐานะครู ชานาญการ ครู ชานาญการพิเศษ
ครู เชี่ยวชาญ หรื อครู เชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้ได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรื อ คศ.5 ตามลาดับ
มาตรฐานตาแหน่ ง
ชื่อตาแหน่ ง ครูชานาญการ
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ พัฒนาผูเ้ รี ยน
ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่ วมมือกับ
ผูป้ กครองบุคคลในชุมชน และหรื อสถานประกอบการเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยน การบริ การสังคม
ด้านวิชาการและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีความรู ้ความเข้าใจในสาระหรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐานมีความ
สามารถในการออกแบบการเรี ยนรู ้ บริ หารจัดการชั้นเรี ยน พัฒนาผูเ้ รี ยน โดยแสดงให้เห็นว่า
มีการดาเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรกาหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีทกั ษะ
การจัดการเรี ยนรู ้และประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่รับผิดชอบ สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของสาระหรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นผูม้ ีวนิ ยั

คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับดารงตาแหน่ ง
ดารงตาแหน่งครู มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี สาหรับผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี 4 ปี สาหรับผูม้ ีวฒุ ิ
ปริ ญญาโท และ 2 ปี สาหรับผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก หรื อดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า และ
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรื อดารงตาแหน่งอื่นที่มีวทิ ยฐานะ
ชานาญการ
การให้ ได้ รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครู ชานาญการ
การเตรียมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ ม
ลักษณะงาน
การเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็ นกระบวนการในการบริ หารบุคคลที่จะเข้ามา
ดารงตาแหน่งครู ซึ่งต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 56 บัญญัติให้ผใู ้ ดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูใ้ ดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครู ให้ผนู ้ ้ นั
เตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย เป็ นเวลาสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งครู เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบตั ิวชิ าชีพทั้งในการปฏิบตั ิงาน
และการปฏิบตั ิหน้าที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดการเตรี ยม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ใช้กบั ผูด้ ารงตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย เพื่อแต่งตั้งเป็ นตาแหน่งครู ส่ วนการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ใช้กบั ตาแหน่งอื่นที่บรรจุเข้ามา เช่น ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตาม มาตรา 38 ค (2)

กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 56
2. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่ องการปรับปรุ ง
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่ อง การปรับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/440 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่ อง
การแต่งตั้งครู ผชู ้ ่วยให้ดารงตาแหน่งครู
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สาหรับตาแหน่งครู ผชู ้ ่วยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด (หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2548) ดังนี้
การประเมินการเตรียมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ ม
หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสาหรับข้ าราชการครู
1.1 วินยั ในตนเอง
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวนิ ยั ในตนเอง
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา
1.2 วินยั และการรักษาวินยั ของทางราชการ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั ของทางราชการ
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีวนิ ยั และรักษาวินยั ของทางราชการ
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา
1.3 คุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับข้าราชการครู
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับข้าราชการครู

ระดับ 2 ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับข้าราชการครู
ระดับ 3 การปฏิบตั ิคุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับข้าราชการครู เป็ นที่ยอมรับใน
สถานศึกษา
1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็ นพลเมืองที่ดี
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็ น
พลเมืองที่ดี
ระดับ 2 ปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็ นพลเมืองที่ดี
ระดับ 3 การปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็ นพลเมืองที่ดี
เป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน
1.5 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิราชการ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบตั ิราชการ
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบตั ิตนตามกฎหมายอย่างมีระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิราชการได้อย่างถูกต้องสม่าเสมอ
2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.1 มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ 3 การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ระดับ 3 การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู
3.1 คุณค่าและความสาคัญของวิชาชีพครู

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจในคุณค่าและความสาคัญของวิชาชีพครู
ระดับ 2 ปฏิบตั ิหน้าที่ของการเป็ นครู ดว้ ยความเต็มใจ
ระดับ 3 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
3.2 บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะครู ที่ดี
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครู ที่ดี
ระดับ 2 ปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่ของครู ที่ดี
ระดับ 3 การปฏิบตั ิตนเป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา
3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
ระดับ 2 สามารถวางแผนเพือ่ พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองได้
ระดับ 3 การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ที่กาหนดสามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้
4. การพัฒนาตนเอง
4.1 การใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ กระตือรื อร้น และสนใจการเรี ยนรู ้
ระดับ 2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในบางโอกาส
ระดับ 3 แสวงหาความรู ้และนาความรู ้มาใช้อย่างสม่าเสมอ
4.2 ความฉลาดทางอารมณ์
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในบางสถานการณ์
ระดับ 2 ความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์
ระดับ 3 สามารถควบคุมอารมณ์และตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นคุณค่าของงานที่ปฏิบตั ิ
ระดับ 2 มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
ระดับ 3 มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จจนเป็ นที่ยอมรับ

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นคุณค่าของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ระดับ 2 มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยูเ่ สมอ
ระดับ 3 เป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ดีเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงานในสถานศึกษา
และชุมชน
5.2 การปรับตัว
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 สนใจเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์กร
ระดับ 2 ปฏิบตั ิตนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้บางโอกาส
ระดับ 3 ปฏิบตั ิตนได้ถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเป็ นครู ที่ดี
6. การดารงชีวิตที่เหมาะสม
6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ระดับ 3 สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
6.2 การดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นคุณค่าของการดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ 2 สามารถบริ หารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
ระดับ 3 การดาเนินชีวติ เป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา
หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน
1. การจัดการเรียนรู้
1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง สาระการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง และ
สาระการเรี ยนรู ้
ระดับ 2 สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง และสาระ
การเรี ยนรู ้

ระดับ 3 นาผลวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู ้
1.2 การออกแบบการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการออกแบบการเรี ยนรู ้
ระดับ 2 สามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ได้
ระดับ 3 นาผลการออกแบบการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้
1.3 การวิจยั และแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระดับ 2 นาวิจยั เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
ระดับ 3 มีรายงานการวิจยั ที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.4 การรายงานผลการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการรายงานผลการเรี ยนรู ้
ระดับ 2 สามารถจัดทารายงานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้
ระดับ 3 รายงานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบถูกต้องและสมบูรณ์
2. การพัฒนาผู้เรียน
2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นความสาคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยน
ระดับ 2 สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นบางแผน
ระดับ 3 สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกแผน
2.2 การพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต
ของผูเ้ รี ยน
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยนได้
ระดับ 3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยน
ที่จดั เป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา
2.3 การพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ระดับ 2 มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
ระดับ 3 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม
2.4 การปลูกฝังวินยั และความเป็ นประชาธิปไตยให้แก่ผเู ้ รี ยน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการปลูกฝังวินยั และความ
เป็ นประชาธิปไตยให้แก่ผเู ้ รี ยน
ระดับ 2 มีส่วนร่ วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังวินยั ความเป็ นประชาธิปไตย
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ระดับ 3 สอดแทรกปลูกฝังวินยั และความเป็ นประชาธิปไตยให้แก่ผเู ้ รี ยนในการจัด
การเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยให้ผเู ้ รี ยน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจ
ในความเป็ นคนไทยให้แก่ผเู ้ รี ยน
ระดับ 2 มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจ
ในความเป็ นไทยให้แก่ผเู ้ รี ยน
ระดับ 3 จัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความ
เป็ นคนไทยให้แก่ผเู ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม
2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ระดับ 2 ดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอ
ระดับ 3 การดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา
และชุมชน
3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ
3.1 การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับ 2 พัฒนาสื่ อนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

ระดับ 3 ผลของการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา
3.2 การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีการสารวจแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับ 3 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรี ยนรู ้
3.3 การใช้และสร้างเครื อข่ายทางวิชาการ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 รู ้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้และสร้างเครื อข่ายทางวิชาการ
ระดับ 2 ร่ วมกิจกรรมกับเครื อข่ายทางวิชาการ
ระดับ 3 ใช้เครื อข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู ้
4. การพัฒนาสถานศึกษา
4.1 งานบริ หารทัว่ ไป
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป
ระดับ 2 กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไปตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับ 3 ปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไปตามที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลสาเร็ จและทันเวลา
ที่กาหนด
4.2 งานสนับสนุนทางวิชาการ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ปฏิบตั ิงานสนับสนุนวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับ 2 กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานโครงการหรื อกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
ระดับ 3 ปฏิบตั ิงานสนับสนุนวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสาเร็ จและ
ทันเวลาที่กาหนด
4.3 โครงการหรื อกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ปฏิบตั ิงานโครงการหรื อกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
ระดับ 2 กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานโครงการหรื อกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
ระดับ 3 ปฏิบตั ิงานโครงการหรื อกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลสาเร็ จและ
ทันเวลาที่กาหนด

5. ความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน
5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
ระดับ 2 ดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอย่างเป็ นระบบ
ระดับ 3 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
5.2 การให้ความร่ วมมือกับผูป้ กครองและชุมชน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นความสาคัญของการให้ความร่ วมมือกับผูป้ กครองและชุมชน
ระดับ 2 ร่ วมกิจกรรมกับผูป้ กครองและชุมชน
ระดับ 3 ประสานความร่ วมมือกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม
5.3 การนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นความสาคัญของการนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับ 2 นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับ 3 นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม
5.4 การให้บริ การชุมชน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นความสาคัญของการให้บริ การชุมชน
ระดับ 2 ให้บริ การชุมชน
ระดับ 3 ให้บริ การชุมชนอย่างสม่าเสมอ
5.5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชุมชน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เห็นความสาคัญของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชุมชน
ระดับ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชุมชน
ระดับ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ระดับสถานศึกษา
1. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวน 3 คน ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษาเป็ นประธานกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาจานวนหนึ่งคนเป็ นกรรมการ และข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผอู ้ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการเตรี ยมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้มเป็ นกรรมการและเลขานุการ
2. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ให้คาปรึ กษา แนะนา รวมทั้งประเมินผลการเตรี ยมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่ วม
3. ให้คณะกรรมการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทุกสามเดือน
รวมแปดครั้งในเวลาสองปี
4. เมื่อผูอ้ านวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครั้งให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1 เห็นว่าผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดและผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาเห็นว่าควรทบทวนก็อาจให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผล
การประเมินยังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจาก
ราชการภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับรายงานแล้วแจ้งให้ผนู ้ ้ นั ทราบโดยเร็ ว
4.2 กรณี ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดและผูอ้ านวยการสถานศึกษา
เห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ก็สั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับ
รายงานแล้วแจ้งให้ผนู ้ ้ นั ทราบโดยเร็ ว
1.2 กรณี ผลการประเมินเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้มีการเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบสองปี แล้วและเห็นว่าควร
ให้ผนู ้ ้ นั รับราชการต่อไป ก็ให้รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมตั ิและแจ้งให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาสัง่ แต่งตั้งผูน้ ้ นั ให้ดารงตาแหน่งครู
ต่อไปพร้อมทั้งแจ้งให้ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งทราบ
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
1. นาผลการประเมินของคณะกรรมการ เมื่อครบสองปี ทั้งแปดครั้งเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการอนุมตั ิ
2. เมื่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอนุมตั ิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่…….วันที่…………………ให้โรงเรี ยนดาเนินการสั่ง
แต่งตั้งพร้อมทั้งส่ งคาสั่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจความถูกต้องของคาสัง่ แล้วส่งคาสัง่ ให้กลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่ งคาสั่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ก.ค.ศ.ส่ วนกรณี ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุในตาแหน่งอื่น นอกจาก
ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย เช่น บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค (2) ยังคงให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ซึ่งปัจจุบนั ยังไม่มีกฎ ก.ค.ศ. จึงใช้
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) กาหนดเดิม

แผนผังแสดงขั้นตอนการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ ม
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ประเมินผลทุกสามเดือน
รวมแปดครั้งในเวลาสองปี
คณะกรรมการสรุ ปการประเมินแต่ละครั้ง
ส่ งให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่ งคาสัง่ ไปยัง
สพฐ. ก.ค.ศ. และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการประชุม
ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้ง
แล้วส่ งคาสั่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการ
แจ้งผูน้ ้ นั ทราบและรายงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ผลการประเมินทั้ง 8 ครั้งใน 2 ปี
เป็ นไป ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ผูอ้ านวยการสถานศึกษารายงาน
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุมตั ิ

ข้ อสั งเกตในระดับการปฏิบัติ
1. การนับเวลาการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นบั วันเข้าปฏิบตั ิราชการ
วันแรกเป็ นวันเริ่ มต้นและนับระยะเวลาสิ้ นสุ ดตามปี ปฏิทิน
2. กรณีลาคลอดบุตร ลาป่ วย ซึ่งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานาน ลาป่ วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อขณะเดินทางไปหรื อกลับจากปฏิบตั ิราชการตาม
หน้าที่หรื อลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพลเป็ นระยะเวลาเกินกว่าเก้าสิ บวัน ไม่ให้นบั
ระยะเวลาที่เกินเก้าสิ บวันดังกล่าวรวมเป็ นเวลาการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3. วัน เดือน ปี ที่แต่งตั้งครู ผชู ้ ่วยให้ดารงตาแหน่งครู และให้ได้รับเงินเดือนต้องไม่เป็ น
วันเดียวกัน
4. การประเมินผลสรุ ปทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง โดยใช้แบบประเมิน
เดียวกัน
5. เกณฑ์การประเมินครู ผชู ้ ่วยต้องได้คะแนนการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 อย่างต่าร้อยละ 50 สาหรับการประเมินครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 8
ต้องเป็ นการประเมินร้อยละ 60 จึงจะถือเป็ นเกณฑ์การประเมินแต่ละครั้ง
2. มาตรฐานวิทยฐานะครู
หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
1. ให้ผปู ้ ระสงค์ขอรับการประเมินยืน่ คาขอได้ตลอดปี รอบปี ละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอพร้อม
ทั้งผลการปฏิบตั ิงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็ นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและผลงานทางวิชาการ
จานวน 4 ชุด ต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คุณสมบัติของผูย้ นื่ คาขอมีหรื อเลื่อนวิทยฐานะครู ชานาญการ ต้องมีคุณสมบัติ คือ
2.1 ดารงตาแหน่งครู มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี สาหรับผูม้ ีวฒุ ิวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี 4 ปี
สาหรับวุฒิปริ ญญาโท และ 2 ปี สาหรับวุฒิปริ ญญาเอก นับถึงวันที่ยนื่ คาขอหรื อดารงตาแหน่งอื่นที่
ก.ค.ศ.เทียบเท่า
2.2 มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
2.3 ได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอนและการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยนื่ คาขอ
3. ผูข้ อต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน คือ
ด้ านที่ 1 ด้านวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูล
ของบุคคลและหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)/

คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา/เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่ วม
ในการเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้ านที่ 2 ความรู ้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนา
ตนเอง คือ
ส่ วนที่ 1 การเป็ นผูม้ ีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน พิจารณาจากหลักสู ตร
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อนวัตกรรม แฟ้ มสะสมผลงานคัดสรร
ส่ วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพือ่ เพิ่มพูนความรู ้และทักษะในสาขาหรื อกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
หรื องานที่รับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆผลการทดสอบ
ความรู ้จากหน่วยงานหรื อสถานบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู ้เกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และการให้บริ การทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ด้ านที่ 3 ด้านผลการปฏิบตั ิงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 65 กรณี คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยูใ่ นวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผา่ นเกณฑ์ได้ ให้พฒั นาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน3 เดือน
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
วิชาชีพ (Profession) เป็ นอาชีพให้บริ การแก่สาธารณชนที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความชานาญ
เป็ นการเฉพาะ ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผูป้ ระกอบ
วิชาชีพต้องฝึ กอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบวิชาชีพต่างกับ
อาชีพ(Career) ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งทาให้สาเร็ จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการดารงชีพเท่านั้น
วิชาชีพซึ่งได้รับยกย่องให้เป็ นวิชาชีพชั้นสูง ผูป้ ระกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบอย่างสู ง
ตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผูร้ ับบริ การและสาธารณชน จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
เป็ นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การและสาธารณชน โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องประกอบ
วิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual Method) ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ (Long
Period of Training) มีอิสระในการใช้วชิ าชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) และมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) รวมทั้งต้องมีสถาบันวิชาชีพ (Profession Institution)
หรื อองค์กรวิชาชีพ (Professional Organization) เป็ นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ
การกาหนดให้ วชิ าชีพทางการศึกษาเป็ นวิชาชีพควบคุม
วิชาชีพทางการศึกษา นอกจากจะเป็ นวิชาชีพชั้นสู งประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับวิชาชีพ
ชั้นสู งอื่น เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่งจะต้องประกอบ
วิชาชีพเพือ่ บริ การต่อสาธารณชนตามบริ บทของวิชาชีพนั้น ๆ แล้วยังมีบทบาทสาคัญต่อสังคม
และความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ กล่าวคือ

1. สร้ างพลเมืองดีของประเทศ โดยการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทาให้ประชาชน
เป็ นพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติตอ้ งการ
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. สื บทอดวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของชาติ จากคนรุ่ นหนึ่งไปอีกรุ่ นหนึ่ง ให้มีการ
รักษาความเป็ นชาติไว้อย่างมัน่ คงยาวนาน
จากบทบาทและความสาคัญดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
จึงกาหนดแนวทางในการดาเนินงานกากับดูแล รักษา และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยกาหนด
ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา ให้มีอานาจหน้าที่กาหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546ซึ่งเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา กาหนดให้วชิ าชีพทางการศึกษาเป็ น
วิชาชีพควบคุมประกอบด้วย
1. วิชาชีพครู
2. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
4. วิชาชีพควบคุมอืน่ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
การกาหนดให้วชิ าชีพทางการศึกษาเป็ นวิชาชีพควบคุม จะเป็ นหลักประกันและคุม้ ครองให้
ผูร้ ับบริ การทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจะเป็ นการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
การประกอบวิชาชีพควบคุม
ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กฎกระทรวง
กาหนดให้เป็ นวิชาชีพควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บงั คับแห่งข้อจากัดและเงื่อนไขของคุรุ
สภา ดังนี้
1. ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยยืน่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
คุรุสภากาหนด ผูไ้ ม่ได้รับอนุญาตหรื อสถานศึกษาที่รับผูไ้ ม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษาจะได้รับโทษตามกฎหมาย
2. ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อดารงไว้ซ่ ึงความรู ้ความสามารถ และความชานาญการตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
3. บุคคลผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิกล่าวหา
หรื อกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอื่น มีสิทธิกล่าวโทษผูป้ ระกอบวิชาชีพ

ที่ประพฤติผดิ จรรยาบรรณได้
4. เมื่อมีการกล่าวหาหรื อกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยชี้ขาดให้
ยกข้อกล่าวหา/กล่าวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต หรื อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้และผูถ้ ูกพักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้กากาหนดให้
วิชาชีพทางการศึกษาเป็ นวิชาชีพควบคุม นับเป็ นความก้าวหน้าของวิชาชีพทางการศึกษา และเป็ น
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น อันจะเป็ นผลดีต่อผูร้ ับบริ การทางการศึกษาที่จะได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยซึ่งจะทาให้วชิ าชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติและศักดิ์ศรี ในสังคม
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบตั ิตามเพือ่ ให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ศรัทธาให้แก่
ผูร้ ับบริ การจากวิชาชีพได้วา่ เป็ นบริ การที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้วา่ การที่กฎหมายให้ความสาคัญ
กับวิชาชีพทางการศึกษา และกาหนดให้เป็ นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็ นวิชาชีพที่มี
ลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู ้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ตาม
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กาหนดให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ หมายถึง ข้อกาหนดสาหรับผูท้ ี่จะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู ้และมีประสบการณ์วชิ าชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพือ่ ใช้เป็ นหลักฐานแสดงว่าเป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
2. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ ให้เกิดผล
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชานาญเฉพาะด้านและความชานาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน หรื ออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนดว่ามีความรู ้
ความสามารถ และความชานาญเพียงพอที่จะดารงสถานภาพของการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพต่อไปได้
หรื อไม่ นัน่ ก็คือการกาหนดให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี
3. มาตรฐานการปฏิบตั ิตน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็ นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อดารง
ไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาจะกาหนดเป็ นข้อบังคับต่อไป หากผูป้ ระกอบวิชาชีพผูใ้ ดประพฤติผดิ จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพทาให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอื่นจนได้รับการร้องเรี ยนถึงคุรุสภาแล้ว ผูน้ ้ นั อาจถูก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ยกข้อกล่าวหา
(2) ตักเตือน
(3) ภาคทัณฑ์
(4) พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี
(5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2548 วันที่ 21 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2548 วันที่ 18
เมษายน 2548 ได้อนุมตั ิให้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญของผูป้ ระกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผูร้ ับบริ การ อันถือเป็ นเป้ าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถ
นาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู งและได้รับการยอมรับยกย่องจาก
สังคม
สมรรถนะของครู (ID-Plan)
สมรรถนะ เป็ นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิ ทธิผลหรื อเป็ นไปตามเกณฑ์ หรื อการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการทางานหรื อสถานการณ์
นั้น
สมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and personnels competency)
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ
(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่ งผลต่อความสาเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น
สมรรถนะ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ความรู ้ (Knowledge)
2. ทักษะ (Skills)
3. คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attributes)
สมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริ การที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
สมรรถนะประจาสายงานเป็ นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบตั ิงานได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็ นรู ปธรรม โดยเป็ นคุณลักษณะเฉพาะ
สาหรับสายงานครู คือ
1. การออกแบบการเรี ยนรู ้
2. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้
มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า หรื อคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
โดยมีความรู ้ดงั ต่อไปนี้
1. ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรี ยนรู ้
4. จิตวิทยาสาหรับครู
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน
7. การวิจยั ทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเป็ นครู
สาระความรู้และสมรรถนะของครู
1. ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
สาระความรู้
1) ภาษาไทยสาหรับครู
2) ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สาหรับครู

3) เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
สมรรถนะ
1) สามารถใช้ทกั ษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่ อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
2) สามารถใช้ทกั ษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรื อภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่ อความหมายได้อย่างถูกต้อง
3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ข้นั พื้นฐาน
2. การพัฒนาหลักสู ตร
สาระความรู้
1) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
2) ประวัติความเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
3) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4) ทฤษฎีหลักสู ตร
5) การพัฒนาหลักสู ตร
6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสู ตร
7) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
8) ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ
1) สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
2) สามารถปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรได้อย่างหลากหลาย
3) สามารถประเมินหลักสูตรได้ท้งั ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
4) สามารถจัดทาหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู้
สาระความรู้
1) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการสอน
2) รู ปแบบการเรี ยนรู ้และการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
3) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
4) การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5) การบูรณาการการเรี ยนรู ้แบบเรี ยนรวม
6) เทคนิคและวิทยาการจัดการเรี ยนรู ้
7) การใช้และการผลิตสื่ อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรี ยนรู ้

8) การจัดการเรี ยนรู ้แบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
9) การประเมินผลการเรี ยนรู ้
สมรรถนะ
1) สามารถนาประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรี ยนรู ้รายภาคและตลอดภาค
2) สามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
3) สามารถเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่ ออุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและจาแนกระดับการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนจากการประเมินผล
4. จิตวิทยาสาหรับครู
สาระความรู้
1) จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
2) จิตวิทยาการศึกษา
3) จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึ กษา
สมรรถนะ
1) เข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2) สามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3) สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
4) สามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
สาระความรู้
1) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2) การสร้างและการใช้เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3) การประเมินตามสภาพจริ ง
4) การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน
5) การประเมินภาคปฏิบตั ิ
6) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
สมรรถนะ
1) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็ นจริ ง
2) สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้และหลักสูตร

6. การบริหารจัดการในห้ องเรียน
สาระความรู้
1) ทฤษฎีและหลักการบริ หารจัดการ
2) ภาวะผูน้ าทางการศึกษา
3) การคิดอย่างเป็ นระบบ
4) การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์กร
5) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
6) การติดต่อสื่ อสารในองค์กร
7) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
8) การประกันคุณภาพการศึกษา
9) การทางานเป็ นทีม
10) การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
11) การจัดโครงการฝึ กอาชีพ
12) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
13) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
14) การศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน
สมรรถนะ
1) มีภาวะผูน้ า
2) สามารถบริ หารจัดการในชั้นเรี ยน
3) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีคุณภาพ
4) สามารถในการประสานประโยชน์
5) สามารถนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการ
7. การวิจัยทางการศึกษา
สาระความรู้
1) ทฤษฎีการวิจยั
2) รู ปแบบการวิจยั
3) การออกแบบการวิจยั
4) กระบวนการวิจยั
5) สถิติเพื่อการวิจยั
6) การวิจยั ในชั้นเรี ยน
7) การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั

8) การนาเสนอผลงานวิจยั
9) การค้นคว้า ศึกษางานวิจยั ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
10) การใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหา
11) การเสนอโครงการเพื่อทาวิจยั
สมรรถนะ
1) สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2) สามารถทาวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สาระความรู้
1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนรู ้
2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
4) แหล่งการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
5) การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุ งนวัตกรรม
สมรรถนะ
1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุ งนวัตกรรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ที่ดี
2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี
3) สามารถแสวงหาแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
9. ความเป็ นครู
สาระความรู้
1) ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
2) พัฒนาการของวิชาชีพครู
3) คุณลักษณะของครู ที่ดี
4) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
5) การเสริ มสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็ นครู
6) การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และการเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
7) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สมรรถนะ
1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้ รี ยน
2) อดทนและรับผิดชอบ
3) เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
4) มีวสิ ัยทัศน์
5) ศรัทธาในวิชาชีพครู
6) ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกจิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
การปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าเพือ่ พัฒนาตนเอง การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการที่
องค์การหรื อหน่วยงาน หรื อสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบตั ิการ เป็ นต้น ทั้งนี้ตอ้ งมีผลงานหรื อรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบตั ิกจิ กรรมต่ าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผ้เู รียน
การตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รี ยน หมายถึง การ
เลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผูเ้ รี ยน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครู ตอ้ งคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ
การมุง่ มัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของ
ครู ที่จะให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์
วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม
รวมทั้งการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคนอย่างเป็ นระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง หมายถึง การเลือกใช้
ปรับปรุ งหรื อสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรื อเตรี ยมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถ
นาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่ อการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ หมายถึง การประดิษฐ์
คิดค้นผลิตเลือกใช้ ปรับปรุ งเครื่ องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่ งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้ นผลถาวรที่เกิดแก่ผ้เู รียน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยน หมายถึง การจัดการเรี ยน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการแสวงหาความรู ้ ตามสภาพความแตกต่างของ
บุคคลด้วยการปฏิบตั ิจริ ง และสรุ ปความรู ้ท้งั หลายได้ดว้ ยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสยั ในการ
ปฏิบตั ิจนเป็ นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเ้ รี ยนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ อย่างมีระบบ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครู นาเสนอรายงานการปฏิบตั ิในรายละเอียด ดังนี้
1) ปัญหาความต้องการของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งได้รับการพัฒนา และเป้ าหมายของการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
2) เทคนิค วิธีการ หรื อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรื อนวัตกรรมนั้น ๆ
3) ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุ งและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้เู รียน
การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ
และปฏิบตั ิในด้านบุคลิกภาพทัว่ ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริ ยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็ น
ครู อย่างสม่าเสมอ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็ นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมือกับผู้อนื่ ในสถานศึกษาอย่างสร้ างสรรค์
การร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง
ความสาคัญรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู ้ความสามารถ ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเพือ่ นร่ วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของสถานศึกษา และร่ วม
รับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
มาตรฐานที่ 10 ร่ วมมือกับผู้อนื่ ในชุ มชนอย่างสร้ างสรรค์
การร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญ
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู ้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่ วมมือปฏิบตั ิงาน
เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ ข้อมูลข่ าวสารในการพัฒนา
การแสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา

และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ขอ้ มูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้ างโอกาสให้ ผ้เู รียนได้ เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
การสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยการนาเอาปัญหาหรื อความจาเป็ นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรี ยนและการจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรี ยนมากาหนดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาของผูเ้ รี ยนที่
ถาวรเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาของครู อีกแบบหนึ่งที่จะนาเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็ นโอกาสในการ
พัฒนาครู จาเป็ นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กาหนด
เป็ นกิจกรรมในการพัฒนาของผูเ้ รี ยน ครู จึงต้องเป็ นผูม้ องมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะ
เผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรื อแง่มุมแบบ
ตรงตัวครู สามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ ผลก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานการปฏิบัติตน
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวนิ ยั ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
บุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริ ต และรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้
กาลังใจแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และ
นิสยั ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ
บริ สุทธิ์ใจ
5. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้ง
ทางกาย วาจา และจิตใจ
6. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญ
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
7. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาค
โดยไม่เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
8. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์ โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่ อสั งคม
9. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ิตน เป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่ วนร่ วมและยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็ นหลักฐานการอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบ
วิชาชีพควบคุมตาม มาตรา 43 ของพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็ น
ผูม้ ีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งนี้เป็ นไปตาม มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้นบุคลากรทางการศึกษาที่จดั
การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนย์การเรี ยน ผูบ้ ริ หารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่
การศึกษา และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริ ญญาครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อแสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจว่าตนมีสิทธิหรื อพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่รับผูม้ ิได้รับใบอนุญาตเข้า
ประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาจะต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้นาพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะออกให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี 4
ประเภท คือ
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพควบคุมทุกตาแหน่งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อจะ

ประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูบ้ ริ หารการศึกษา หรื อบุคลากรทางการศึกษาอื่น ก็
จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนั้น ๆ อีก
การขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาต
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วนั ที่
9 ธันวาคม 2547 และกาหนดให้เวลาผูป้ ระกอบวิชาชีพอยูใ่ นปัจจุบนั ซึ่งได้แก่ ครู ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา ยืน่ คาแบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตภายใน 120 วัน ซึ่งมี
แนวทาง ดาเนินการ ดังนี้
1. ครู ซ่ ึงเป็ นสมาชิกคุรุสภาตาม พ.ร.บ.ครู 2488 อยูก่ ่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546
(วันที่พ.ร.บ.สภาครู ฯ ใช้บงั คับ) ซึ่งได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการครู กรุ งเทพมหานคร พนักงานครู
เทศบาล และครู โรงเรี ยนเอกชน ให้ยนื่ แบบคาขอโดยไม่ตอ้ งแสดงวุฒิปริ ญญาทางการศึกษา
2. ครู ซ่ ึงบรรจุแต่งตั้งให้ทาการสอนตั้งแต่วนั ที่ พ.ร.บ.สภาครู ฯ ใช้บงั คับ (วันที่
12 มิถุนายน 2546) เป็ นต้นมา และครู อตั ราจ้างให้ยนื่ แบบคาขอได้โดยจะต้องแสดงวุฒิปริ ญญาทาง
การศึกษาหรื อปริ ญญาอื่นที่ ก.ค. กาหนดเป็ นวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็ นข้าราชการครู ดว้ ย
3. ครู ซ่ ึงประกอบวิชาชีพอยูก่ ่อนวันที่ พ.ร.บ.สภาครู ฯ ใช้บงั คับ (วันที่ 12 มิถุนายน
2546)ต่อมาลาออกหรื อเกษียณอายุหรื อพ้นจากหน้าที่ครู ถ้าหากประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพให้ยนื่ แบบคาขอโดยไม่ตอ้ งแสดงวุฒิปริ ญญาทางการศึกษา
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ที่ตอ้ งมี
ใบอนุญาต) ให้ยนื่ แบบคาขอมีใบอนุญาตโดยจะต้องขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ตนประกอบวิชาชีพอยูใ่ นปัจจุบนั เพิ่มขึ้นอีก
2. ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เป็ นครู แต่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้
ยืน่ แบบคาขอพร้อมทั้งแสดงวุฒิปริ ญญาทางการศึกษา หรื อปริ ญญาอื่นที่ ก.ค. กาหนดให้วฒ
ุ ิที่ใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้งเป็ นข้าราชการครู แต่ยนื่ ได้ไม่เกินวันที่ 11 มิถุนายน 2549
เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ แบบคาขอ
การยืน่ คาขอต้องใช้แบบคาขอขึ้นทะเบียนของคุรุสภา ซึ่งสามารถขอรับได้จาก
หน่วยงานทางการศึกษา หรื อ Download จาก Website ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมี
เอกสารประกอบ ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านหรื อบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สาเนาบัตรสมาชิกคุรุสภาหรื อหนังสื อรับรองการเป็ นสมาชิกคุรุสภาตาม

พ.ร.บ.ครู พ.ศ. 2488 หรื อหลักฐานอื่น เช่น บัตรประจาตัว คาสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรื อหนังสื อรับรอง
ของผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น (ผูท้ ี่เป็ นครู ต้งั แต่วนั พ.ร.บ.ประกาศใช้ หรื อครู อตั ราจ้างไม่ตอ้ งแสดง
บัตรการเป็ นสมาชิกคุรุสภา
3. รู ปถ่ายหน้าตรงครึ่ งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รู ป
3. หลักฐานแสดงวุฒิปริ ญญาทางการศึกษา หรื อปริ ญญาอื่นที่ ก.ค. กาหนดเป็ น
วุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็ นข้าราชการครู (สาหรับผูท้ ี่เป็ นครู ต้งั แต่วนั ที่ 12 มิถุนายน 2546
เป็ นต้นมา ฉบับละ 500 บาท
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กาหนดไว้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ให้มีอายุใช้ได้คราวละ 5 ปี นับแต่วนั ออกใบอนุญาตผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อนวันหมดอายุ
ใบอนุญาตไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน
คุณสมบัติของผู้ขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. มีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ
3. มีผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. การปฏิบัติราชการของข้ าราชการครู
การลา
การลา แบ่งออกเป็ น 9 ประเภท คือ
1. การลาป่ วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่ วนตัว
4. การลาพักผ่อน
5. การลาอุปสมบทหรื อการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
7. การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
8. การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ

9. การลาติดตามคูส่ มรส
การลาป่ วย
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่ วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตก่อนหรื อในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นจะเสนอ
หรื อจัดส่ งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการก็ได้ ในกรณี ที่ขา้ ราชการผูข้ อลามีอาการป่ วยจนไม่
สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผอู ้ ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรื อจัดส่ ง
ใบลาโดยเร็ ว
การลาป่ วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ ึงเป็ นผูท้ ี่ได้ข้ ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณี จาเป็ นหรื อ
เห็นสมควรผูม้ ีอานาจอนุญาตจะสัง่ ให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซ่ ึงผูม้ ีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็
ได้
การลาป่ วยไม่ถึง 30 วัน ไม่วา่ จะเป็ นการลาครั้งเดียวหรื อหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผูม้ ี
อานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรื อสั่งให้ผลู ้ า
ไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
การลาคลอดบุตร
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตก่อนหรื อในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้
ผูอ้ ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาโดยเร็ ว และมีสิทธิลาคลอด
บุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรื อหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวม
วันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน
การลากิจส่ วนตัว
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่ วนตัว ให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็ นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทนั จะเสนอหรื อจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจาเป็ นไว้แล้ว หยุด
ราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผมู ้ ีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ ว
ในกรณี มีเหตุพเิ ศษที่ไม่อาจเสนอหรื อจัดส่ งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอ
หรื อจัดส่ งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต
ทันทีในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการ
ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่ วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปี ละไม่เกิน 45 วันทาการ
ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 18 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดู

บุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา
การลาพักผ่อน
ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ในปี หนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่ขา้ ราชการ
ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ในปี ที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
1. ผูซ้ ่ ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครั้งแรก ผูซ้ ่ ึงลาออกจากราชการ
เพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
2. ผูซ้ ่ ึงลาออกจากราชการเพือ่ ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อเพื่อสมัครรับ
เลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วนั ออกจากราชการ
3. ผูซ้ ่ ึงถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณี ไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณี ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก ถ้าในปี ใดข้าราชการผูใ้ ดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี
หรื อลาพักผ่อนประจาปี แล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทาการ ให้สะสมวันที่ยงั มิได้ลาในปี นั้นรวมเข้ากับปี
ต่อ ๆ ไปได้ แต่วนั ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี ปัจจุบนั จะต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
สาหรับผูท้ ี่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินาวันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี ปัจจุบนั ได้ไม่เกิน 30 วันทาการ
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อข้าราชการที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอ
หรื อจัดส่ งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจพิจารณาหรื ออนุญาตก่อนวันอุปสมบท
หรื อก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
ในกรณี มีเหตุพเิ ศษไม่อาจเสนอหรื อจัดส่ งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งให้ช้ ีแจงเหตุผล
ความจาเป็ นประกอบการลา และให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูม้ ีอานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรื อไม่กไ็ ด้
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรื อได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์แล้ว จะต้องอุปสมบทหรื อออกเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ภายใน
10 วัน นับแต่วนั เริ่ มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบตั ิราชการภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ลา
สิ กขา หรื อวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์
การลาเข้ ารับการตรวจเลือกหรือเข้ ารับการเตรียมพล
ข้าราชการที่ได้รับหมายเรี ยกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัว่ โมง ส่ วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรี ยกเข้ารับการ
เตรี ยมพลให้รายงานลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 48 ชัว่ โมง นับแต่เวลารับหมายเรี ยกเป็ นต้นไป และ

ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพลตามวันเวลาในหมายเรี ยกนั้นโดยไม่ตอ้ งรอรับ
คาสั่งอนุญาต และให้ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่ วนราชการ หรื อ
หัวหน้าส่ วนราชการขึ้นตรง
การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ
ต่างประเทศให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงหรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาตสาหรับการลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ในประเทศ ให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่ วนราชการ หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาตเว้นแต่ขา้ ราชการกรุ งเทพมหานครให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อ
ปลัดกรุ งเทพมหานคร สาหรับหัวหน้าส่ วนราชการให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อปลัดกระทรวง
หัวหน้าส่ วนราชการขึ้นตรงและข้าราชการในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อ
รัฐมนตรี เจ้าสังกัด ส่ วนปลัดกรุ งเทพมหานครให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผูว้ า่ ราชการ
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์ การระหว่ างประเทศ
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรื อ
จัดส่ งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเพือ่ พิจารณา โดยถือปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
การลาติดตามคู่สมรส
ข้าราชการซึ่งประสงค์ติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงหรื อหัวหน้าส่ วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้
ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณี จาเป็ นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ ปี
ถ้าเกินสี่ ปีให้ลาออกจากราชการสาหรับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่ วนราชการขึ้นตรง และข้าราชการ
ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัด ส่ วนปลัดกรุ งเทพมหานครให้
เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต

วินัยและการดาเนินการทางวินัย
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็ นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
วินัยข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ข้อบัญญัติที่กาหนดเป็ นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบตั ิตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ
วินัยไม่ ร้ายแรง มีดงั นี้
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขั้นเงินเดือน
วินัยร้ ายแรง มีดงั นี้
4. ปลดออก
5. ไล่ออก
การว่ากล่าวตักเตือนหรื อการทาทัณฑ์บน ไม่ถือว่าเป็ นโทษทางวินยั ใช้ในกรณี ที่
เป็ นความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอนั ควรงดโทษการว่ากล่าวตักเตือนไม่ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อ แต่การทา
ทัณฑ์บนต้องทาเป็ นหนังสื อ (มาตรา100 วรรคสอง)
โทษภาคทัณฑ์ ใช้ลงโทษในกรณี ที่เป็ นความผิดเล็กน้อยหรื อมีเหตุอนั ควร
ลดหย่อนโทษภาคทัณฑ์ไม่ตอ้ งห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็ นความผิด
ร้ายแรงและไม่ใช่กรณี ที่เป็ นความผิดเล็กน้อย
โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณี ที่เป็ นความผิดวินยั ร้ายแรงเท่านั้น
การลดโทษความผิดวินยั ร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ากว่าปลดออก
ผูถ้ ูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนลาออก
การสั่งให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินยั
วินัยไม่ ร้ายแรง ได้ แก่
1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
2. ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมี
ความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบตั ิ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตนไม่วา่ จะโดย

ทางตรง หรื อทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่น
4. ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติ ครม. หรื อนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูเ้ รี ยน และไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่ราชการ
5. ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ แต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสี ยหายแก่
ราชการ หรื อจะเป็ นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็ นหนังสื อภายใน 7
วัน เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาทบทวนคาสัง่ ก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้ งั คับบัญชายืนยันเป็ น
หนังสื อให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งเดิม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตาม
6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผูเ้ รี ยน ละทิ้งหรื อ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
7. ไม่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน ชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรี ยบร้อย
และรักษาความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผูเ้ รี ยนและข้าราชการด้วยกัน หรื อผูร้ ่ วมงานไม่
ต้อนรับหรื อให้ความสะดวก ให้ความเป็ นธรรมต่อผูเ้ รี ยนและประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
8. กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยปราศจากความเป็ นจริ ง
9. กระทาการหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการหาประโยชน์อนั อาจทาให้เสื่ อมเสี ยความ
เที่ยงธรรมหรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
10. เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลกั ษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั
11. ไม่วางตนเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั ิหน้าที่ และในการปฏิบตั ิการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน อาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่ งเสริ ม เกื้อกูล
สนับสนุนบุคคลกลุ่มบุคคลหรื อพรรคการเมืองใด
12. กระทาการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่
13. เสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวนิ ยั ไม่ป้องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชากระทาผิดวินยั หรื อละเลย หรื อมีพฤติกรรมปกป้ อง ช่วยเหลือมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
ถูกลงโทษทางวินยั หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวโดยไม่สุจริ ต
วินัยร้ ายแรง ได้ แก่
1. ทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
2. จงใจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงาน
การศึกษา มติ ครม. หรื อนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรื อขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

3. ขัดคาสั่งหรื อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง
4. ละทิ้งหน้าที่หรื อทอดทิง้ หน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็ นเหตุให้
เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
5. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
6. กลัน่ แกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรื อข่มเหงผูเ้ รี ยนหรื อประชาชนผูม้ า
ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
7. กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยปราศจากความเป็ นจริ ง เป็ นเหตุให้
ผูอ้ ื่นได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
8. กระทาการหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการหาประโยชน์อนั อาจทาให้เสื่ อมเสี ความ
เที่ยงธรรมหรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมุ่งหมายจะให้เป็ นการซื้อขาย
หรื อให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรื อวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อเป็ นการ
กระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการให้หรื อได้มาซึ่งทรัพย์สินหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นเพือ่ ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ
9. คัดลอกหรื อลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่นโดยมิชอบหรื อนาเอา
ผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่น หรื อจ้าง วาน ใช้ผอู ้ ื่นทาผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ในการเสนอขอ
ปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรื อการให้ได้รับเงินเดือนใน
ระดับที่สูงขึ้น
10. ร่ วมดาเนินการคัดลอกหรื อลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ หรื อรับจัดทา
ผลงานทางวิชาการ ไม่วา่ จะมีค่าตอบแทนหรื อไม่ เพื่อให้ผอู ้ ื่นนาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ หรื อให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สู งขึ้น
11. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการทุจริ ตโดยการซื้อ
สิ ทธิหรื อขายเสี ยงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อการ
เลือกตั้งอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการส่งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริ ม
สนับสนุน หรื อชักจูงให้ผอู ้ ื่นกระทาการในลักษณะเดียวกัน
12. กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรื อโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรื อให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อลหุโทษ หรื อกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง

13. เสพยาเสพติด หรื อสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นเสพยาเสพติด
14. เล่นการพนันเป็ นอาจิณ
15. กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษา ไม่วา่ จะอยูใ่ นความดูแล
รับผิดชอบของตนหรื อไม่
การดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินยั กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการออกคาสัง่
ลงโทษซึ่งเป็ นขั้นตอนที่มีลาดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่ องกล่าวหา การสื บสวน
สอบสวนการพิจารณาความผิดและกาหนดโทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดาเนินการต่าง ๆ ใน
ระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณา
หลักการดาเนินการทางวินัย
1. กรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาพบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูใ้ ดกระทาผิดวินยั โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยูแ่ ล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาก็สามารถดาเนินการทางวินยั ได้ทนั ที
2. กรณี ที่มีการร้องเรี ยนด้วยวาจาให้จดปากคา ให้ผรู ้ ้องเรี ยนลงลายมือชื่อ และวัน
เดือน ปี พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดาเนินการให้มีการสื บสวน
ข้อเท็จจริ งโดยตั้งกรรมการสื บสวนหรื อสัง่ ให้บุคคลใดไปสื บสวน หากเห็นว่ามีมลู ก็ต้ งั
คณะกรรมการสอบสวนต่อไป
3. กรณี มีการร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องสื บสวนในเบื้องต้นก่อน
หากเห็นว่าไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่ อง ถ้าเห็นว่ามีมลู ก็ต้ งั คณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณี หนังสื อ
ร้องเรี ยนไม่ลงลายมือชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ้องเรี ยนหรื อไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้า
ลักษณะของบัตรสนเท่ห์ มติ ครม. ห้ามมิให้รับฟังเพราะจะทาให้ขา้ ราชการเสี ยขวัญในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
1. การตั้งเรื่องกล่าวหา
เป็ นการตั้งเรื่ องดาเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการเมื่อปรากฏกรณี มีมลู ที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั มาตรา 98 กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริ งและความยุติธรรมโดยไม่ชกั ช้า ผูต้ ้ งั เรื่ องกล่าวหาคือ
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวหาความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นคือ ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา สามารถแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรี ยนทุกคน ความผิดวินยั ร้ายแรง

ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 เป็ นผูม้ ีอานาจบรรจุและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
2. การแจ้ งข้ อกล่าวหา
มาตรา 98 กาหนดไว้วา่ ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรื อไม่ระบุชื่อพยานก็
ได้ เพื่อให้ผถู ้ ูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสื บแก้ขอ้ กล่าวหา
3. การสอบสวน
คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลายอื่นเพือ่ จะทราบ
ข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ต่าง ๆ หรื อพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่ องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริ งและยุติธรรม
และเพือ่ พิจารณาว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินยั จริ งหรื อไม่ ถ้าผิดจริ งก็จะได้ลงโทษข้อยกเว้น
กรณี ที่เป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดาเนินการทางวินยั โดยไม่
สอบสวนก็ได้
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่ าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง
พ.ศ. 2549
ก. การกระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงที่เป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง
ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดและผูบ้ งั คับ
บัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริ งตามคาพิพากษาประจักษ์ชดั
(2) กระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ
ให้ถอ้ ยคารับสารภาพต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวน โดยมีการบันทึกถ้อยคา
เป็ นหนังสื อ
ข. การกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงที่เป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรื อโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรื อลงโทษที่หนักกว่าจาคุก
(2) ละทิง้ หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 15 วัน
ผูบ้ งั คับบัญชาสื บสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรื อมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่
ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
(3) กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อให้ถอ้ ยคารับสารภาพต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคา
เป็ นหนังสื อ

การอุทธรณ์
มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผถู ้ ูกลงโทษทางวินยั มีสิทธิอุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
เงื่อนไขในการอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็ นผูท้ ี่ถูกลงโทษทางวินยั และไม่พอใจผลของคาสั่งลงโทษผู ้
อุทธรณ์ตอ้ งอุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผูอ้ ื่นได้
ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ ต้องทาเป็ น
หนังสื อ
การอุทธรณ์ โทษวินัยไม่ ร้ายแรง
การอุทธรณ์คาสัง่ โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขั้นเงินเดือนที่ผบู ้ งั คับบัญชา
สั่งด้วยอานาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรื อ อ.ก.ค.ศ. ส่ วนราชการ
เว้นแต่การสัง่ ลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
การอุทธรณ์ โทษวินัยร้ ายแรง
การอุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ ต้องอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
ทั้งนี้การร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากราชการ หรื อคาสั่งพักราชการหรื อให้ออกจากราชการไว้ก่อน ก็
ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. เช่นเดียวกัน
การร้ องทุกข์
หมายถึง ผูถ้ ูกกระทบสิ ทธิหรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากคาสัง่ ของฝ่ ายปกครอง
หรื อคับข้องใจจากการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรม ขอให้เพิกถอน
คาสั่งหรื อทบทวนการกระทาของฝ่ ายปกครองหรื อของผูบ้ งั คับบัญชา
มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผถู ้ ูกสัง่ ให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผูซ้ ่ ึง
ตนเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.
ศ. ตั้งหรื อ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
ผูม้ ีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะร้องทุกข์
(1) ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการ
(2) ถูกสัง่ พักราชการ

(3) ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(4) ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อคับข้องใจจากการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา
(5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน

การเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
แต่ละครั้งต้องอยูใ่ นเกณฑ์ ดังนี้
1. ในครึ่ งปี ที่แล้วมามีผลการปฏิบตั ิงาน ความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่ นเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
2. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินยั ที่
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ หรื อความผิดที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ไช่
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
3. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
4. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่
เดือน
3. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาถ้าเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ฝึ กอบรม และดู
งาน ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
4. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ลาหรื อมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หวั หน้าส่ วน
ราชการกาหนด
5. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไม่เกินยีส่ ิ บ
สามวัน แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้
1) ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิ บวัน
3) ลาป่ วยซึ่งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรื อหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิ บวันทาการ
3) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อในขณะ
เดินทางไปหรื อกลับจากการปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่
5) ลาพักผ่อน
6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
7) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ

การฝึ กอบรมและลาศึกษาต่อ
การฝึ กอบรม
การฝึ กอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู ้ความชานาญ หรื อประสบการณ์
ด้วยการเรี ยนหรื อการวิจยั ตามหลักสูตรของการฝึ กอบรม หรื อการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การ
ดาเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการทั้งนี้โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้มาซึ่งปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ก.พ. รับรองและหมายความรวมถึงการฝึ กฝนภาษาและการรับคาแนะนาก่อนฝึ กอบรมหรื อการดู
งานที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรมหรื อต่อจากการฝึ กอบรมนั้นด้วย
การดูงาน หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ดว้ ยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรื อโครงการ
หรื อแผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกาหนดให้ดาเนินการเป็ นการฝึ กอบรม)
การลาศึกษาต่ อ
ศึกษา หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู ้ดว้ ยการเรี ยนหรื อการวิจยั ตามหลักสู ตร
ของสถาบันการศึกษา หรื อสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ก.พ. รับรองและหมายความรวมถึงการฝึ กฝนภาษาและการได้รับคาแนะนาก่อนเข้าศึกษา และการ
ฝึ กอบรมหรื อการดูงานที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา หรื อต่อจากการศึกษานั้นด้วย
การออกจากราชการของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการเมื่อ (มาตรา 107 พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครู ฯ)
1) ตาย
2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก
4) ถูกสัง่ ให้ออก
5) ถูกสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น
ที่ไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การลาออกจากราชการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยนื่
หนังสื อลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ ให้ผมู ้ ีอานาจตาม มาตรา 53 เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุญาต
กรณี ผมู ้ ีอานาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจาเป็ นเพือ่ ประโยชน์แก่ราชการจะ

ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็ นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ขอลาออกก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งการยับยั้ง
พร้อมเหตุผลให้ผขู ้ อลาออกทราบ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ยบั ยั้งแล้ว ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วนั
ถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยบั ยั้ง
ถ้าผูม้ ีอานาจตาม มาตรา 53 ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยบั ยั้งการอนุญาตให้ลาออก
ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วนั ขอลาออก
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อ
ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยนื่ หนังสื อลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชา และให้
การลาออกมีผลนับตั้งแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั ขอลาออก
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ าด้ วยการลาออกของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2548
ข้อ 3 การยืน่ หนังสื อขอลาออกจากราชการให้ยนื่ ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่
น้อยกว่า 30 วัน
กรณี ผมู ้ ีอานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ จะอนุญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนวันขอลาออกให้ผปู ้ ระสงค์จะลาออกยืน่ หนังสื อขอลาออกล่วงหน้าน้อย
กว่า 30 วัน ก็ได้
หนังสื อขอลาออกที่ยนื่ ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอานาจอนุญาต หรื อที่มิได้ระบุวนั ขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวัน
ครบกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ยืน่ เป็ นวันขอลาออก
ข้อ 5 ผูม้ ีอานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผนู ้ ้ นั ลาออกจาก
ราชการหรื อจะสัง่ ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ ให้มีคาสัง่ อนุญาตให้
ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผขู ้ อลาออก
ทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
(2) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจาเป็ นเพือ่
ประโยชน์แก่ราชการ ให้มีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เสร็ จสิ้นก่อนวัน
ขอลาออกแล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผขู ้ อลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้การ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้สั่งยับยั้งไว้ได้เป็ นเวลาไม่เกิน 90 วัน และสัง่ ยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะ
ขยายอีกไม่ได้เมื่อครบกาหนดเวลาที่ยบั ยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วนั ถัดจากวันครบ
กาหนดเวลาที่ยบั ยั้ง
ข้อ 6 กรณี ที่ผขู ้ อลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผูม้ ี

อานาจอนุญาตมิได้มีคาสัง่ อนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอ
ลาออกหรื อเนื่องจากครบกาหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผมู ้ ีอานาจอนุญาตมีหนังสื อแจ้ง
วันออกจากราชการให้ผขู ้ อลาออกทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการและแจ้งให้
ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ 7 การยืน่ หนังสื อขอลาออกจากราชการเพือ่ ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยนื่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวเสนอหนังสื อขอลาออกนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจ
อนุญาตการลาออกโดยเร็ ว
เมื่อผูม้ ีอานาจอนุญาตได้รับหนังสื อขอลาออกแล้วให้มีคาสั่งอนุญาตออกจาก
ราชการได้ต้งั แต่วนั ที่ขอลาออก
5. ครูอตั ราจ้ าง
กรณี ครู อตั ราจ้างที่จา้ งด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบตั ิหน้าที่ครู เช่น ปฏิบตั ิหน้าที่ครู
ผูช้ ่วยครู พเี่ ลี้ยง หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ครู ที่เรี ยกชื่อย่างอื่น ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ พ.ศ. 2537 และแนวปฏิบตั ิที่ใช้เพื่อการนั้น
ลักษณะของครูทดี่ ี
1. อุดมการณ์ ของครู
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะของ
ครู พระราชทานแก่ครู อาวุโส เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2523 ดังนี้“...ครู ที่แท้จริ งนั้นต้องเป็ นผูท้ าแต่ความ
ดี คือต้องหมัน่ ขยันและอุตสาหะพากเพียรต้องเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละ ต้องหนักแน่น อดทน
และอดกลั้น สารวมระวังความประพฤติปฏิบตั ิของตน ให้อยูใ่ นระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้ง
ต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริ งใจวางใจเป็ นกลางไม่ปล่อยไปตามอานาจอคติ...”
ครู เป็ นบุคคลที่มีความสาคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็ นผูท้ ี่ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ อันจะ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและโลก นอกจากนั้นยังเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิต
จะมีความคิดที่ดี มีวธิ ีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และมีระบบระเบียบในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครู ผสู ้ อน และ
บุคลิกภาพของครู ย่อมส่ งผลไปสู่ บณั ฑิตดังคากล่าวที่วา่ “อยากรู้ว่าตัวครูเป็ นฉันใด จงดูได้จากศิษย์
ที่สอนมา” (ม.ล.ปิ่ น มาลากุล)
ครู จึงจาเป็ นต้องพัฒนาจิตสานึกของความเป็ นครู เพราะครู หรื ออาจารย์ จาเป็ นต้องมี
ข้อกาหนดอยูใ่ นใจ เพื่อให้มีหลักในการดารงตนให้เป็ นครู
สิ่ งแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรื อครุ ธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งความเป็ นจริ งนั้น

“ครุ ธรรม” คือ ธรรมสาหรับครู เป็ นสิ่ งที่ครู หลายท่านทราบและได้ปฏิบตั ิแล้ว แต่กม็ ีอีกหลายท่านที่
ทั้งไม่ทราบและไม่ปฏิบตั ิ
ครุ ธรรมเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากสาหรับการดาเนินอาชีพครู อนั เป็ นอาชีพที่มีเกียรติเป็ นอาชีพที่
คนทัว่ ไปยกย่อง และถือว่าเป็ นอาชีพที่สาคัญในการพัฒนาสังคมหรื อประเทศชาติ ครู ที่ขาดครุ ธรรม
จะเปรี ยบเสมือนเรื อที่ขาดหางเสื อ ดังนั้น การจะพาศิษย์ไปสู่ จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องย่อมเป็ น
สิ่ งที่ทาได้ยากอย่างแน่นอน
ท่านพุทธทาสกล่าวอยูเ่ สมอว่า “ธรรม” คือ หน้าที่ ผูท้ ี่มีธรรมะคือผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างดี
แล้วครุ ธรรมจึงเป็ น “หน้าที่สาหรับครู ” ซึ่งครู ส่วนใหญ่ทุกคนย่อมทราบดีวา่ “หน้าที่ของครู ก็คือ
การอบรมสั่งสอนศิษย์” แต่การอบรมสั่งสอนศิษย์ของครู แต่ละคนก็มีการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
ครู บางคนก็อาจจะคิดว่าหน้าที่ของครู คือ สอนวิชาการที่ตนได้รับมอบหมายให้สอน แต่อีกหลาย ๆ
คนก็คิดว่าครู ควรทาหน้าที่สอนคนให้เป็ นคนที่สมบูรณ์นอกเหนือจากการสอนวิชาการ ความคิดที่
แตกต่างกันไม่ใช่เรื่ องแปลกในสังคมมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของครู ที่จะต้องพิจารณาเลือก
หน้าที่ที่ตนเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดของการมีอาชีพครู เพราะความเป็ นจริ งนั้น ครู มิได้สอนแต่
หนังสื ออย่างเดียว แต่ตอ้ งสอนคนให้เป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์ดว้ ย
การที่ครู จะปฏิบตั ิหน้าที่ของครู อย่างเต็มศักดิ์ศรี และเต็มความภาคภูมิได้น้ นั ครู จาเป็ นต้องมี
หลักยึดเพือ่ นาตนไปสู่ สิ่งที่สูงสุ ดหรื อเป็ นอุดมคติของอาชีพ นัน่ ก็คือ การมีอุดมการณ์ครู อุดมการณ์
ครู มีหลักการที่จะยึดไว้ประจาใจทุกขณะที่ประกอบภารกิจของครู มีอยู่ 5 ประการ ดังนี้
เต็มรู ้
เต็มใจ
เต็มเวลา
เต็มคน
เต็มพลัง
1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์
อาชีพครู เป็ นอาชีพที่ตอ้ งถ่ายทอด อธิบายให้ความรู ้แก่คน ดังนั้น ครู ทุกคนจะต้อง
เป็ นผูท้ ี่ทาให้ตนเองนั้นบริ บรู ณ์ หรื อเต็มไปด้วยความรู ้ ครู ควรจะทาให้บริ บรู ณ์ในตัวครู
ประกอบด้วยความรู ้ 3 ประการ คือ
1. ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ครู ควรเสาะแสวงหาความรู ้ รวบรวมข้อมูล
โดยการอ่าน การฟัง และพยายามนาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อมาถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยนของตนได้เกิด
ความรู ้ที่ทนั สมัย ดังนั้น ครู จะต้องแสวงหาความรู ้ที่เป็ นประโยชน์และเหมาะสมให้ผเู ้ รี ยน เรี ยน
อย่างครบถ้วนเหมาะสมตามระดับความรู ้น้ นั
2. ความรู้เรื่องโลก ครู ควรมีความรู ้และประสบการณ์ชีวติ อย่างเพียงพอ เพื่อ

สามารถอธิบายบอกเล่า ถ่ายทอด ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของชาติของสังคม
ไปสู่ ศิษย์ครู ควรเข้าใจชีวติ อย่างเพียงพอที่จะให้คาแนะนา คาสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ได้ดาเนินชีวติ ที่ดี
ในอนาคตได้ ดังนั้น นอกเหนือจากตาราวิชาการ ครู แสวงหาความรู ้รอบตัวด้านอื่น ๆ ให้บริ บรู ณ์
โดยเฉพาะความเป็ นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม
3. ความรู้เรื่องธรรมะ ครู ควรมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ เพื่อที่จะสามารถอบรมสัง่
สอนให้ศิษย์มีความคิดที่ดี มีความประพฤติดี ไม่วา่ ครู จะนับถือศาสนาใดก็ตาม ทุกศาสนามีจุดหมาย
เดียวกัน คือมุ่งให้คนเป็ นคนดี ครู ที่มีความรู ้ดา้ นธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่ องธรรมะมาเป็ น
อุทาหรณ์ สาหรับสัง่ สอนศิษย์ได้ เช่น จะสอนให้ศิษย์ประสบผลสาเร็ จด้านการศึกษา เล่าเรี ยนได้ดี ก็
ยกหัวข้อธรรมะอย่างอิทธิบาท 4 คือ
1. พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรี ยน
2. มีความเพียรที่จะเรี ยน ไม่ยอ่ ท้อ
3. เอาใจใส่ในบทเรี ยน การบ้าน รายงาน
4. หมัน่ ทบทวนอยูเ่ สมอ
ถ้าศิษย์เข้าใจและนาไปปฏิบตั ิได้กย็ อ่ มทาให้ศิษย์ประสบความสาเร็ จในการศึกษา
นอกจากที่ครู จะต้องทาตนให้บริ บรู ณ์ดว้ ยธรรมะเพื่อไปสอนศิษย์ ครู กจ็ ะได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาธรรมะเพือ่ ให้ครู ไม่หวัน่ ไหวต่อกิเลส อันทาให้จิตของครู ตอ้ งเป็ นทุกข์เศร้าหมอง ครู ก็
ย่อมจะเบิกบานและได้รับความสุ ขที่จะได้สอนคนในเรื่ องต่าง ๆ อีกด้วย การศึกษาธรรมะจึงจาเป็ น
สาหรับอาชีพครู
2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็ นครู พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นแหละเป็ นใหญ่ ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้น” ดังนั้น คนจะเป็ นครู ที่มีอุดมการณ์จาเป็ นต้องสร้างใจให้เป็ นใจที่เต็ม
บริ บูรณ์ดว้ ยการมีใจเป็ นครู การทาใจให้เต็มนั้น มีความหมาย 2 ประการ คือ
ใจครู การทาใจให้เต็มบริ บูรณ์น้ นั จะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
1. รักอาชีพ ครู ตอ้ งมีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่าอาชีพครู มีประโยชน์ มีเกียรติ มี
กุศลได้บุญ ได้ความภูมิใจ และพอใจที่จะสอนอยูเ่ สมอ พยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์
2. รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์พน้ จากสิ่ งที่ไม่พงึ ปรารถนา ครู ตอ้ งมีใจนึกอยาก
ให้ทกุ คนมีความสุ ข พยายามชี้แนะหนทางสู่ความสาเร็ จและความสุ ขให้แก่ศิษย์ ยินดีหรื อมีมุทิตาจิต
เมื่อเห็นศิษย์ประสบความก้าวหน้าในชีวติ ความรักศิษย์ยอ่ มทาให้ครู สามารถทุ่มเทและเสี ยสละเพือ่
ศิษย์ได้
ใจสู ง ครู ควรพยายามทาใจให้สูงส่ ง มีจิตใจที่ดีงาม การจะวัดใจเราว่าสู งหรื อไม่ มีขอ้ ที่ลอง
ถามตัวเองได้หลายประการ เช่น
1. ทางานอยูท่ ี่ใด ท่านมักจะด่าว่านินทาเจ้านายแห่งนั้น หรื อดูถูกสถาบันหรื อเปล่า

2. ท่านมักจะคิดว่าเพื่อน ๆ ร่ วมงานของท่านนิสยั ไม่ดีส่วนใหญ่หรื อเปล่า
3. ทาไมท่านก็ทาดี แต่เจ้านายไม่เห็น
4. ทาไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว
5. ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้คนอื่นดีกว่า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น
6. ทาไมที่ทางานของท่าน จึงเอาเปรี ยบท่านและกีดกันท่านตลอด
การทาจิตใจให้ สูง ก็คือ การที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิดที่จะสร้างสรรค์
ให้โลกมีแต่สิ่งที่ดีงาม มองโลกและคนในแง่ดี ใจกว้าง ยอมรับข้อดีและข้อเสี ยของตนเองและคนอื่น
ไม่คิดว่าตนเองฉลาด หรื อเก่งกว่าผูใ้ ด ไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น คิดเสมอว่าจะช่วยให้คนมีความรู ้
มีความคิดและความประพฤติปฏิบตั ิที่ดี คิดอย่างเป็ นธรรมว่าตนเองมีขอ้ บกพร่ องเช่นกัน
3. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพือ่ การสอน ครู ที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้
ชีวติ ครู อย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่ วน คือ
1. งานสอน ครู ตอ้ งใช้เวลาในการเตรี ยมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการ
สอน ค้นคว้าหาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรู ปแบบต่าง ๆ และในขณะที่ดาเนินการสอนต้องสอนให้
ครบตามเวลาที่กาหนด เข้าสอนตรงเวลา เลิกสอนให้ตรงเวลา
2. งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครู ตอ้ งให้เวลาแก่งานด้านต่าง ๆ
เช่น งานธุรการงานบริ หาร บริ การ และงานที่จะทาให้สถาบันก้าวหน้า
3. งานนักศึกษา ให้เวลา ให้การอบรม แนะนาสัง่ สอนศิษย์ เมื่อศิษย์
ต้องการคาแนะนาหรื อต้องการความช่วยเหลือ ไม่วา่ ในเวลาทางานหรื อนอกเวลาทางาน ครู ควรมี
เวลาให้ศิษย์
4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้ มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยที่ครู เป็ นแม่พิมพ์หรื อพ่อพิมพ์ที่คนในสังคม
คาดหวังไว้สูง และมีอิทธิพลต่อผูเ้ รี ยนมาก ครู จึงจาเป็ นที่จะต้องมีความบริ บรู ณ์ในความเป็ น
มนุษย์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ครู จึงควรสารวมกาย วาจา ใจให้มีความมัน่ คงเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีงามในการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรี ยน การที่จะทาให้ตนเองเป็ นคนที่เต็มบริ บูรณ์ได้คนผู ้
นั้นควรเป็ นคนที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องเห็นสิ่ งที่ดีงามถูกต้อง มีการพูดที่ดี มีการงานที่ดี มีการดาเนิน
ชีวติ ที่ดีปฏิบตั ิงานถูกต้อง หมัน่ คิด พิจารณาตนเอง เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุ งตนเองให้มีความ
บริ บูรณ์อยูเ่ สมอ
5. เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพือ่ การสอน
ครู จะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอน เพื่อวิชาการ เพื่อศิษย์ ครู ตอ้ งอุทิศตน
อย่างเต็มที่ ทางานอย่างไม่คิดออมแรง เพื่อผลงานที่สมบูรณ์น้ นั ก็คือ การปั้นศิษย์ให้มีความรู ้

ความประพฤติงดงาม เป็ นที่พึงประสงค์ของสังคมครู ที่มีหลักยึดครบเต็ม 5 ประการนี้ ย่อมเป็ นครู ที่
มีครุ ธรรม ที่พร้อมจะเป็ นผูช้ ้ ีทางแห่งปัญญา ชี้ทางแห่งชีวติ และชี้ทางแห่งสังคมในอนาคตได้เป็ น
อย่างดี ดังนั้น ครู ควรสร้างอุดมการณ์ครู เพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทย และการพัฒนาวิชาชีพครู
คุณธรรม 4 ประการ
1. การรักษาความสัจ ความจริ งใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่งที่เป็ น
ประโยชน์และเป็ นธรรม
2. การรู ้จกั ข่มใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ นความสัจ ความดี
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุ จริ ต ไม่วา่ จะ
ด้วยเหตุประการใด
4. การรู ้จกั ละวางความเชื่อ และรู ้จกั สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์
ส่ วนใหญ่ของบ้านเมืองคุณธรรมสี่ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบารุ งให้มีความเจริ ญ
งอกงามขึ้นโดยทัว่ กันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบงั เกิดความสุ ข ความร่ มเย็น และมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุ ง พัฒนาให้มนั่ คงก้าวหน้าต่อไปได้ดงั ความประสงค์ ครู อาจารย์เป็ นคนไทยคนหนึ่งที่ควร
ถือปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมดังกล่าวเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ สถาบันวิชาชีพครู จะได้มีความ
เจริ ญก้าวหน้าสังคมและประเทศไทยจะได้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องตลอดไป
2. คุณลักษณะของครูทดี่ ี
คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ
1. ความมีระเบียบวินยั หมายถึง ความประพฤติท้งั ทางกาย วาจา และใจ ที่แสดงถึง
ความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณี ของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติ
หรื อความหวังของตนเอง โดยให้ยดึ ส่ วนรวมสาคัญกว่าส่วนตัว
2. ความซื่อสัตย์สุจริ ตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ทาให้ผอู ้ ื่น
เดือดร้อนไม่เอาเปรี ยบ หรื อคดโกงผูอ้ ื่นหรื อส่ วนรวม ให้ยดึ ถือหลักเหตุผล ระเบียบ แบบแผน และ
กฎหมายของสังคมเป็ นเกณฑ์
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมัน่ ในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่ทา
ให้เสี ยเวลาชีวติ และปฏิบตั ิกิจอันควรกระทาให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม
4. ความสานึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติหมายถึง ความประพฤติที่ไม่เอารัดเอาเปรี ยบสังคมและไม่ก่อความเสี ยหายให้
เกิดขึ้นแก่สังคม
5. ความเป็ นผูม้ ีความคิดริ เริ่ ม วิจารณ์ และตัดสิ นอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความ
ประพฤติในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุ งมีเหตุมีผลในการทาหน้าที่การงาน

6. ความกระตือรื อร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและ
เทิดทูนชาติศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่ วมมือ ใน
การอยูร่ ่ วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด
7. ความเป็ นผูม้ ีพลานามัยที่สมบูรณ์ท้งั ทางร่ างกายและจิตใจ หมายถึง ความ
มัน่ คงและจิตใจ รู ้จกั บารุ งรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยูใ่ นจิตใจอย่าง
มัน่ คง
8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็ นที่พ่ งึ ไม่ไหว้วานหรื อขอ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นโดยไม่จาเป็ น
9. ความภาคภูมิและการรู ้จกั ทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ
หมายถึงความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหน
วัฒนธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติ
10. ความเสี ยสละและเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคีกนั
หมายถึงความประพฤติที่แสดงออกถึงความแบ่งปัน เกื้อกูลผูอ้ ื่น ในเรื่ องของเวลากาลังกายและกาลัง
ทรัพย์
คุณลักษณะ 10 ประการนี้ เป็ นทั้งแนวทางและเป้ าหมายในการจัดการศึกษาและ
อบรมสั่งสอนนักเรี ยนของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบตั ิดว้ ย
การกระทาของครูที่สังคมไม่ชอบ เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. ขาดความรับผิดชอบ
2. การเป็ นคนเจ้าอารมณ์
3. ขาดความยุติธรรม
4. เห็นแก่ตวั
5. ประจบสอพลอ
การกระทาของครูที่สังคมชอบ เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. ตั้งใจสอนและสอนเข้าใจแจ่มแจ้ง
2. ความเข้าใจและเป็ นกันเอง
3. ความรับผิดชอบ
4. มีความยุติธรรม
5. ความเมตตา
6. ร่ าเริ ง แจ่มใส สุ ภาพ
7. มีวธิ ีสอนแปลก ๆ
8. มีอารมณ์ขนั

9. เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ความบกพร่ องของครู เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ครูชาย
1. ความประพฤติไม่เรี ยบร้อย
2. มัวเมาในอบายมุข
3. การแต่งกายไม่สุภาพ
4. การพูดจาไม่สุภาพ
5. ไม่รับผิดชอบการงาน
ครูหญิง
1. การแต่งกายไม่สุภาพ
2. ความเป็ นคนเจ้าอารมณ์
3. ประพฤติไม่เรี ยบร้อย
4. ไม่รับผิดชอบการงาน
5. ชอบนินทา
6. จูจ้ ้ ีข้ ีบ่น
7. วางตัวไม่เหมาะสม
8. คุยมากเกินไป
หน้ าที่ของครูทจี่ าเป็ นมากทีส่ ุ ด คือ
1. สอนและอบรม
2. การเตรี ยมการสอน
3. หน้าที่ธุรการ เช่น ทาบัญชีเรี ยกชื่อและสมุดประจาวัน
4. การแนะแนว
5. การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม
6. ดูแลอาคารสถานที่
7. ทาความเข้าใจเด็ก
ลักษณะของครูทดี่ ี เรี ยงตามลาดับ คือ
1. ความประพฤติเรี ยบร้อย
2. ความรู ้ดี
3. บุคลิกการแต่งกายดี
4. สอนดี
5. ตรงเวลา

6. มีความยุติธรรม
7. หาความรู ้อยูเ่ สมอ
8. ร่ าเริ ง แจ่มใส
9. ซื่อสัตย์
10. เสี ยสละ
สิ่ งที่ครูไม่ ควรกระทา
1. ครู มาสาย คติประจาใจ คือ สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่ อยกาลังเหมาะ
2. ครู คา้ ขาย คติประจาใจ คือ ครู ที่มีความเพียร ต้องทาโรงเรี ยนให้เป็ นตลาด ครู ที่มี
ความสามารถ ต้องทาตลาดให้เป็ นโรงเรี ยน
3. ครู คุณนาย คติประจาใจ คือ อยูอ่ ย่างคุณนาย สบายทุกอย่าง หนทางสะดวก
พรรคพวกมากมี
4. ครู สุราบาล คติประจาใจ คือ ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน
อังคารหยุด พุธลา พฤหัสมาก้มหน้าไม่สู้คน
5. ครู เกียจคร้าน คติประจาใจ คือ สอนมัง่ ไม่สอนมัง่ สตางค์เท่าเดิม
6. ครู หวั โบราณ คติประจาใจ คือ คิดเป็ นก็คิดไป แก้ปัญหาเป็ นก็แก้ปัญหาไป แต่
ฉันจะสอนอย่างไร ใครอย่ามายุง่ กับฉัน
7. ครู ปากม้า คติประจาใจ คือ นินทาวันละมาก ๆ ปากผ่องใส
8. ครู หน้าใหญ่ คติประจาใจ คือ ใหญ่ที่โรงเรี ยน ไปเป็ นเสมียนที่อาเภอ เห่อ
เจ้านายได้สองขั้น
9. ครู ใจยักษ์ คติประจาใจ คือ หน้าตาขมึงขึงขัง ดุด่าไม่ฟังเหตุผล
หลักสิ บประการของความเป็ นครูดี
1. มุ่งมั่นวิชาการ
ครู มีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อนาไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่
จาเป็ นสาหรับครู คือ
1. ศาสตร์ที่จะสอน
ครู ตอ้ งติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จากหนังสื อ เอกสาร
วารสาร ตามสื่ อต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู ้ความคิดใหม่ ๆ ข้อค้นพบที่ขยายความรู ้ออกไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ดจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ครู จะเตรี ยมพร้อมให้ตนเองมีความรู ้ทนั สมัยต่อเหตุการณ์
2. ศาสตร์ การสอน
แม้ครู จะมีความรู ้ดีในศาสตร์สาขาที่ชานาญ แต่ความรู ้เหล่านั้น จะไม่มี

ประโยชน์ต่อวิชาชีพครู แม้แต่นอ้ ย หากครู ยงั ขาดความรู ้เรื่ องของการถ่ายทอดวิชาการเหล่านั้น ครู จึง
จาเป็ นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทนั ต่อความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนเพือ่ ค้นหาวิธีการที่จะ
อธิบายหรื อถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจสาระต่าง ๆ
3. ศาสตร์การพัฒนาคน
โดยที่อาชีพครู เป็ นอาชีพสร้างคนที่มีศกั ยภาพให้แก่ประเทศชาติ ผูส้ ร้างจึง
จาเป็ นต้องเอาใจใส่ และถือเป็ นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
การดารงตนให้เป็ นคนดีที่สังคมปรารถนา
2. รักงานสอน
ครู ตอ้ งมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรักการสอน สนใจที่จะ
พัฒนาการสอนให้น่าสนใจ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเพือ่ ให้ได้ผล รู ้จกั วิธีถ่ายทอดที่ทาให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจง่ายให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาการเรี ยนของตนเอง ให้รู้จกั วิธีเรี ยน เรี ยนด้วยความสุ ขและรับรู ้
สาระในศาสตร์ที่ครู สอน
3. อาทรศิษย์
ครู ตอ้ งเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ ดูแลลูกศิษย์ ห่วงใยว่าจะประสบความสาเร็ จ
หรื อไม่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกศิษย์ประสบ ให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่าง ไม่ดูถูกหรื อ
เยียบย่าลูกศิษย์ ให้การช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรี ยนและชีวติ
4. คิดดี
ครู ตอ้ งมีความคิดที่ดี ความคิดที่เป็ นบวกต่อศิษย์ ต่อการสอน ต่อวิชาชีพ ต่อ
สถาบัน และต่อเพื่อนร่ วมงาน คิดในสิ่ งที่ดี และให้คิดอยูเ่ สมอว่าอาชีพครู เป็ นอาชีพที่มีคุณค่าที่สุด
เป็ นต้นความคิดที่เป็ นบวกจะช่วยให้ครู ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. มีคุณธรรม
ความมีคุณธรรมของครู มีความจาเป็ นต่อวิชาชีพครู คุณธรรมที่สาคัญ ได้แก่ ความ
ยุติธรรมด้านการสอน การประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลสาเร็ จ ครู ตอ้ งมีความ
อดทน ระงับอารมณ์ได้ดี ไม่ทาร้ายคน เสี ยสละ มีความอายที่จะกระทาผิด และมีหลักศาสนายึดมัน่
มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม
นั้น ๆ
6. ชี้นาสั งคม
ครู ตอ้ งช่วยชี้นาสังคม นาในสิ่ งที่ถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหา ทาตนเป็ นตัวอย่าง เช่น
เรื่ องของขยะสิ่ งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ช่วยชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการแก้ปัญหาเพือ่
คุณภาพชีวติ ที่ดีของสังคม และการช่วยนาสังคมให้เป็ นสังคมที่ดีงาม

7. อบรมจิตใจ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญ ครู จึงต้องช่วยให้ขอ้ คิดที่ดี อบรม ตักเตือน สั่งสอน
ให้ศิษย์ประพฤติดี ดารงอยูใ่ นศีลธรรม หน้าที่ของครู จึงไม่ใช่เป็ นเรื่ องของการสอนหนังสื อเท่านั้น
แต่จะต้องอบรมจิตใจให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมอยูเ่ สมอ
8. ใฝ่ ความก้าวหน้ า
การไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ รักที่จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
ให้แก่ชุมชนไม่หยุดยั้ง ครู จะต้องทาให้ชีวติ ของครู กา้ วต่อไปเพื่อที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศิษย์
สังคมและประเทศชาติ
9. วาจางาม
คาพูดเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะทาให้การเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่างประสบ
ความสาเร็ จ คาพูดที่ดียอ่ มทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดกาลังใจ มีความมุมานะ ในทางตรงกันข้าม คาพูดไม่ดี
ย่อมทาให้ผฟู ้ ังเกิดความทุกข์ ไม่สบายใจ และทาให้เกิดความท้อถอย ไม่อยากเรี ยน ครู จึงต้องฝึ กการ
พูดให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึ กการพูดเพื่อจูงใจและส่ งเสริ มทาให้ศิษย์เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามและถูกต้อง
10. รักความเป็ นไทย
สถาบันการศึกษาเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของ
ประเทศชาติดงั นั้น ครู จึงต้องส่ งเสริ มพัฒนาเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ศิษย์เป็ นผูธ้ ารงรักษาเอกลักษณ์
ไทยเอาไว้โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตั น์ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนจาเป็ นต้องธารงไว้ให้มนั่ คง
แม้วา่ เทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้ไกล จนทาให้แต่ละชาติสามารถติดต่อ รับรู ้ และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกันได้กต็ าม แต่เอกลักษณ์เฉพาะของคนในชาติ เช่น เรื่ องของความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณี ที่ดีงาม ควรช่วยกันสื บสาน ส่ งเสริ ม และธารงไว้ เพื่อทาให้เยาวชนเกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย

