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ค าน า 
โรงเรยีนอนุบาลด่านซา้ย  ไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานการบรหิารงานบุคคล  ทั้งจากการ

บรรจุ และแต่งตั้งในต าแหน่งครผููช้ ่วย ครอูตัราจา้งท่ีปฏิบัติหนา้ท่ีในการจดัการเรยีนการสอน โดยผู้
ปฏิบติั หนา้ท่ีครจูะตอ้งจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ กิจกรรม และการท างาน อนันําไป
สู่การ พัฒนาผูเ้รียนใหค้รบทุกดา้น ทั้งทางกาย ทางจิตหรอืทางอารมณ์ ทางสงัคมและทางสติ
ปัญญา ซึ่ง รวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวญิญาณดว้ย เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของครพูัฒนาไปสู่ครู
มืออาชีพที่มีความ มุ่งมั่นในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒ
นาใหค้รบทุกดา้น ทั้ง ความดี ความเก่ง สุขภาพรา่งกายแขง็แรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ 
ผูป้ฏ ิบติัหนา้ท่ีครจึูงควรมีคู่มือ มี แนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงไดจ้ดัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครขึู้น 

โรงเรยีนอนุบาลด่านซา้ย หวังเป ็นอยา่งยิ่งวา่คู่มือการปฏิบัติงานการบรหิารงานบุคคล  
ฉบบันี้ จะเป ็นประโยชนแ์ก่ผูเ้ก ี่ยวข้องทุกฝ ่ายในการปฏิบัติงานใหเ้ปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และถูกตอ้ง ตามหลกัธรรมาภิบาลต่อไป  

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใชค้นท่ีอยูร่่วมกนัในองคก์รนั้น ๆ ใหท้ างาน

ไดผ้ลดีท่ีสุด ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ในขณะเดียวกนักส็ามารถท าใหผู้ร่้วมงานมีความสุขมี
ความพอใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือและท างานร่วมกบัผูบ้ริหาร เพ่ือใหง้านขององคก์รนั้น ๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

แนวคิด 
1) ปัจจยัทางการบริหารทั้งหลาย คนถือเป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีสุด
2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 
3) การจดับุคลากรใหป้ฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถจะมีส่วนท าให้

บุคลากรมีขวญัก าลงัใจ มีความสุขในการปฏิบติังาน ส่งผลใหง้านประสบผลส าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4) การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองจะท าให้
บุคลากรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึน 

5) การบริหารงานบุคคลเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั
1. มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ประเภท ผู้สอน
สายงาน การสอน
ลกัษณะงานโดยทั่วไป

สายงานการสอน มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการจดัการเรียน 
การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั 
เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีดีงาม และปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่ือต าแหน่ง 

ครูผูช่้วย 
ครู 

ช่ือวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 







มาตรฐานต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
หน้าที่และความรับผดิชอบ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน 
ปฏิบติังานทางวชิาการของสถานศึกษา และมีหนา้ท่ีในการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 
ก่อนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งครู และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ

1. ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการ
ท่ีหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. จดัอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
3. ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
4. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง 
1. มีวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบติั

เฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ี 
2. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู

การให้ได้รับเงนิเดือน 
ใหไ้ดรั้บเงินเดือนอนัดบัครูผูช่้วย 

มาตรฐานต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่ง ครู 
หน้าที่และความรับผดิชอบ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน 
ปฏิบติังานทางวชิาการของสถานศึกษา พฒันาตนเองและวชิาชีพ ประสานความร่วมมือกบั
ผูป้กครองบุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน การบริการสงัคม
ดา้นวชิาการและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ

1. ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการ
ท่ีหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. จดัอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
3. ปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน



5. ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตาม
ศกัยภาพ 

6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
7. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และประเมินพฒันาการของผูเ้รียน เพื่อน ามาพฒันาการเรียน

การสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
8. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง 
1. มีวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น

คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ี 
2. ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งครูผูช่้วยเป็นเวลา 2 ปี โดยผา่นการประเมินการเตรียมความ

พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

3. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู
การให้ได้รับเงนิเดือน 

ใหไ้ดรั้บเงินเดือนอนัดบั คศ.1 
ผูด้  ารงต าแหน่งครูผูใ้ดผา่นการประเมิน มีวทิยฐานะครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 

ครูเช่ียวชาญ หรือครูเช่ียวชาญพิเศษ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดใหไ้ดรั้บเงินเดือน 
อนัดบั คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามล าดบั 
มาตรฐานต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่ง ครูช านาญการ 
หน้าที่และความรับผดิชอบ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน 
ปฏิบติังานทางวชิาการของสถานศึกษา พฒันาตนเองและวชิาชีพ ประสานความร่วมมือกบั
ผูป้กครองบุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน การบริการสงัคม
ดา้นวชิาการและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ

มีความรู้ความเขา้ใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบในระดบัพ้ืนฐานมีความ 
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจดัการชั้นเรียน พฒันาผูเ้รียน โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ 
มีการด าเนินการตามแนวทางท่ีหลกัสูตรก าหนด และมีการพฒันาตนและพฒันาวชิาชีพ มีทกัษะ 
การจดัการเรียนรู้และประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบ สามารถ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผูมี้วนิยั 



คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง 

ด ารงต าแหน่งครูมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี ส าหรับผูมี้วฒิุปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับผูมี้วฒิุ 
ปริญญาโท และ 2 ปี ส าหรับผูมี้วฒิุปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า และ 
ผา่นการประเมินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีมีวทิยฐานะ 
ช านาญการ 
การให้ได้รับเงนิเดือนและเงนิวิทยฐานะ 

ใหไ้ดรั้บเงินเดือนอนัดบั คศ.2 และใหไ้ดรั้บเงินวทิยฐานะครูช านาญการ 
การเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม 
ลกัษณะงาน 

การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้เป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลท่ีจะเขา้มา 
ด ารงต าแหน่งครู ซ่ึงตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 56 บญัญติัใหผู้ใ้ดท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหเ้ขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูใ้ดไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูใหผู้น้ั้น
เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ในต าแหน่งครูผูช่้วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งครู เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ และบุคลิกลกัษณะในการปฏิบติัวชิาชีพทั้งในการปฏิบติังาน
และการปฏิบติัหนา้ท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพครู ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดการเตรียม
ความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ใชก้บัผูด้  ารงต าแหน่งครูผูช่้วย เพ่ือแต่งตั้งเป็นต าแหน่งครู ส่วนการ
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ใชก้บัต าแหน่งอ่ืนท่ีบรรจุเขา้มา เช่น ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตาม มาตรา 38 ค (2) 



กฎหมาย ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
1. พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ข 

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 56 
2. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 20 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 
3. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 24 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548 เร่ืองการปรับปรุง

การก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 1 ลงวนัท่ี 2 มกราคม 2551 เร่ือง การปรับ 

อตัราเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/440 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2551 เร่ือง 

การแต่งตั้งครูผูช่้วยใหด้ ารงต าแหน่งครู 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 

การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ส าหรับต าแหน่งครูผูช่้วยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 20 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2548) ดงัน้ี 
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม 
หมวดที ่1 การปฏิบัติตน 

1. วนัิย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
1.1 วนิยัในตนเอง 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีวนิยัในตนเอง 
ระดบั 2 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
ระดบั 3 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา 

1.2 วนิยัและการรักษาวนิยัของทางราชการ 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวนิยัและการรักษาวนิยัของทางราชการ 
ระดบั 2 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัและรักษาวนิยัของทางราชการ 
ระดบั 3 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา 

1.3 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู 



ระดบั 2 ปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู 
ระดบั 3 การปฏิบติัคุณธรรม จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู เป็นท่ียอมรับใน 

สถานศึกษา 
1.4 บทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็น 

พลเมืองท่ีดี 
ระดบั 2 ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี 
ระดบั 3 การปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี 

เป็นท่ียอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 
1.5 ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัราชการ 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลกัเกณฑ ์และ 

วธีิปฏิบติัราชการ 
ระดบั 2 ประพฤติปฏิบติัตนตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลกัเกณฑ ์และ 

วธีิปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ระดบั 3 ประพฤติปฏิบติัตนตามกฎหมายอยา่งมีระเบียบ แบบแผน หลกัเกณฑ ์

และวธีิปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ 
2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2.1 มาตรฐานวชิาชีพ 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองมาตรฐานวชิาชีพ 
ระดบั 2 ประพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานวชิาชีพ 
ระดบั 3 การพฒันาตนตามมาตรฐานวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ระดบั 2 ประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ระดบั 3 การประพฤติปฏิบติัตนเป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา 
3. เจตคตต่ิอวิชาชีพครู

3.1 คุณค่าและความส าคญัของวชิาชีพครู 



ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าและความส าคญัของวชิาชีพครู 
ระดบั 2 ปฏิบติัหนา้ท่ีของการเป็นครูดว้ยความเตม็ใจ 
ระดบั 3 มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 

3.2 บทบาทหนา้ท่ีของตนเองในฐานะครูท่ีดี 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีดี 
ระดบั 2 ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีดี 
ระดบั 3 การปฏิบติัตนเป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา 

3.3 การวางแผนเพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 
ระดบั 2 สามารถวางแผนเพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ของตนเองได ้
ระดบั 3 การพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพครูท่ีก าหนดสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้
4. การพฒันาตนเอง 

4.1 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ กระตือรือร้น และสนใจการเรียนรู้ 
ระดบั 2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในบางโอกาส 
ระดบั 3 แสวงหาความรู้และน าความรู้มาใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

4.2 ความฉลาดทางอารมณ์ 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นบางสถานการณ์ 
ระดบั 2 ความสามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นทุกสถานการณ์ 
ระดบั 3 สามารถควบคุมอารมณ์และตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

อยา่งเหมาะสม 
4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 เห็นคุณค่าของงานท่ีปฏิบติั 
ระดบั 2 มีความตั้งใจในการปฏิบติังาน 
ระดบั 3 มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จจนเป็นท่ียอมรับ 



5. การพฒันาบุคลกิภาพ 
5.1 การพฒันาบุคลิกภาพ 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 เห็นคุณค่าของการพฒันาบุคลิกภาพ 
ระดบั 2 มีการพฒันาบุคลิกภาพของตนเองอยูเ่สมอ 
ระดบั 3 เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดีเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงานในสถานศึกษา 

และชุมชน 
5.2 การปรับตวั 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 สนใจเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร 
ระดบั 2 ปฏิบติัตนเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รไดบ้างโอกาส 
ระดบั 3 ปฏิบติัตนไดถู้กกาลเทศะและเหมาะสมกบัการเป็นครูท่ีดี 
6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 

6.1 การประพฤติตนตามหลกัศาสนา 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ระดบั 2 ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ระดบั 3 สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

6.2 การด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 เห็นคุณค่าของการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดบั 2 สามารถบริหารจดัการเศรษฐกิจในครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ระดบั 3 การด าเนินชีวติเป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา 

หมวดที ่2 การปฏิบัติงาน 
1. การจัดการเรียนรู้ 

1.1 การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้ 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และ 
สาระการเรียนรู้ 

ระดบั 2 สามารถวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และสาระ 
การเรียนรู้ 



ระดบั 3 น าผลวเิคราะห์ไปใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้ 
1.2 การออกแบบการเรียนรู้ 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้ 
ระดบั 2 สามารถออกแบบการเรียนรู้ได ้
ระดบั 3 น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้

1.3 การวจิยัและแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 
ระดบั 2 น าวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนได ้
ระดบั 3 มีรายงานการวจิยัท่ีแสดงถึงการแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 

1.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการรายงานผลการเรียนรู้ 
ระดบั 2 สามารถจดัท ารายงานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้
ระดบั 3 รายงานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
2. การพฒันาผู้เรียน 

2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 เห็นความส าคญัของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียน 
ระดบั 2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจดัการเรียนรู้เป็นบางแผน 
ระดบั 3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ทุกแผน 

2.2 การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
ของผูเ้รียน 

ระดบั 2 จดักิจกรรมการพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียนได ้
ระดบั 3 กิจกรรมการพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

ท่ีจดัเป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา 
2.3 การพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 



ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
ระดบั 2 มีความรู้ความเขา้ใจวธีิการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ระดบั 3 สามารถจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.4 การปลูกฝังวนิยัและความเป็นประชาธิปไตยใหแ้ก่ผูเ้รียน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการปลูกฝังวนิยัและความ 
เป็นประชาธิปไตยใหแ้ก่ผูเ้รียน 

ระดบั 2 มีส่วนร่วมในการจดัโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังวนิยั ความเป็นประชาธิปไตย 
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

ระดบั 3 สอดแทรกปลูกฝังวนิยัและความเป็นประชาธิปไตยใหแ้ก่ผูเ้รียนในการจดั 
การเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

2.5 การสร้างค่านิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยใหผู้เ้รียน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการสร้างค่านิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นคนไทยใหแ้ก่ผูเ้รียน 

ระดบั 2 มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสร้างค่านิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทยใหแ้ก่ผูเ้รียน 
ระดบั 3 จดักิจกรรมในการจดักิจกรรมสร้างค่านิยมท่ีดีงามและความภูมิใจในความ 

เป็นคนไทยใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.6 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
ระดบั 2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ 
ระดบั 3 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา 

และชุมชน 
3. การพฒันาความสามารถในทางวิชาการ 

3.1 การพฒันาส่ือนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 ใชส่ื้อนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ 
ระดบั 2 พฒันาส่ือนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 



ระดบั 3 ผลของการพฒันาส่ือนวตักรรมการจดัการเรียนรู้เป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา 
3.2 การพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ระดบั 2 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ระดบั 3 มีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ในการจดัการเรียนรู้ 
3.3 การใชแ้ละสร้างเครือข่ายทางวชิาการ 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 รู้เขา้ใจและเห็นประโยชน์ของการใชแ้ละสร้างเครือข่ายทางวชิาการ 
ระดบั 2 ร่วมกิจกรรมกบัเครือข่ายทางวชิาการ 
ระดบั 3 ใชเ้ครือข่ายทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ 
4. การพฒันาสถานศึกษา 

4.1 งานบริหารทัว่ไป 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 ปฏิบติังานบริหารทัว่ไป 
ระดบั 2 กระตือรือร้นในการปฏิบติังานบริหารทัว่ไปตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ระดบั 3 ปฏิบติังานบริหารทัว่ไปตามท่ีไดรั้บมอบหมายจนเกิดผลส าเร็จและทนัเวลา 
ท่ีก าหนด 

4.2 งานสนบัสนุนทางวชิาการ 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 ปฏิบติังานสนบัสนุนวชิาการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ระดบั 2 กระตือรือร้นในการปฏิบติังานโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 
ระดบั 3 ปฏิบติังานสนบัสนุนวชิาการตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้กิดผลส าเร็จและ 

ทนัเวลาท่ีก าหนด 
4.3 โครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 ปฏิบติังานโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 
ระดบั 2 กระตือรือร้นในการปฏิบติังานโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษา 
ระดบั 3 ปฏิบติังานโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสถานศึกษาจนเกิดผลส าเร็จและ 

ทนัเวลาท่ีก าหนด 



5. ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
5.1 การศึกษาเก่ียวกบัชุมชน 

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 เห็นประโยชน์ของการศึกษาเก่ียวกบัชุมชน 
ระดบั 2 ด าเนินการศึกษาเก่ียวกบัชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
ระดบั 3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบัชุมชนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

5.2 การใหค้วามร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 เห็นความส าคญัของการใหค้วามร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชน 
ระดบั 2 ร่วมกิจกรรมกบัผูป้กครองและชุมชน 
ระดบั 3 ประสานความร่วมมือกบัชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.3 การน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 เห็นความส าคญัของการน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
ระดบั 2 น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
ระดบั 3 น าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.4 การใหบ้ริการชุมชน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 เห็นความส าคญัของการใหบ้ริการชุมชน 
ระดบั 2 ใหบ้ริการชุมชน 
ระดบั 3 ใหบ้ริการชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

5.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชน 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั 1 เห็นความส าคญัของการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชน 
ระดบั 2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชน 
ระดบั 3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

ระดับสถานศึกษา 
1. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 

จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นประธานกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุ 
ในคณะกรรมการสถานศึกษาจ านวนหน่ึงคนเป็นกรรมการ และขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมดูแลการเตรียมความพร้อม 



และพฒันาอยา่งเขม้เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2. ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ี ใหค้ าปรึกษา แนะน า รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อม 

และพฒันาอยา่งเขม้ โดยยดึหลกัเกณฑก์ารมีส่วนร่วม 
3. ใหค้ณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ทุกสามเดือน 

รวมแปดคร้ังในเวลาสองปี 
4. เม่ือผูอ้  านวยการสถานศึกษาไดรั้บรายงานผลการประเมินแต่ละคร้ังใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

4.1 เห็นวา่ผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนดและผูอ้  านวยการ 
สถานศึกษาเห็นวา่ควรทบทวนกอ็าจใหค้ณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง และหากผล
การประเมินยงัต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้น้ั้นออกจาก
ราชการภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานแลว้แจง้ใหผู้น้ั้นทราบโดยเร็ว 

4.2 กรณีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนดและผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
เห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ กส็ั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 
รายงานแลว้แจง้ใหผู้น้ั้นทราบโดยเร็ว 

1.2 กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด ใหมี้การเตรียมความ 
พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ต่อไป และเม่ือผา่นการประเมินทุกคร้ังจนครบสองปีแลว้และเห็นวา่ควร
ใหผู้น้ั้นรับราชการต่อไป กใ็หร้ายงานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณาอนุมติัและแจง้ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสัง่แต่งตั้งผูน้ั้นใหด้ ารงต าแหน่งครู
ต่อไปพร้อมทั้งแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้งทราบ 
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

1. น าผลการประเมินของคณะกรรมการ เม่ือครบสองปีทั้งแปดคร้ังเสนอท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาการอนุมติั 

2. เม่ือท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอนุมติั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจง้ผลการ 
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี…….วนัท่ี…………………ใหโ้รงเรียนด าเนินการสั่ง
แต่งตั้งพร้อมทั้งส่งค าสั่งใหส้ านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจความถูกตอ้งของค าสั่งแลว้ส่งค าสัง่ใหก้ลุ่มงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่งค าสั่งไปยงัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ ก.ค.ศ.ส่วนกรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุในต าแหน่งอ่ืน นอกจาก
ต าแหน่งครูผูช่้วย เช่น บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา 38 ค (2) ยงัคงใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการในต าแหน่งนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีกฎ ก.ค.ศ. จึงใช้
กฎ ก.พ. ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2542) ก าหนดเดิม 



แผนผงัแสดงข้ันตอนการประเมนิการพฒันาอย่างเข้ม 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้                                      
                                                                                                   คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
                                                                                                    ประเมินผลทุกสามเดือน 
                                                                                                    รวมแปดคร้ังในเวลาสองปี 
 
คณะกรรมการสรุปการประเมินแต่ละคร้ัง 
ส่งใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษา                                 ผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
                                                                          ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสัง่ใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 

                                                                      แจง้ผูน้ั้นทราบและรายงานส านกังาน 
                                                                     เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่งค าสัง่ไปยงั 
สพฐ. ก.ค.ศ. และกลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง                                 ผลการประเมินทั้ง 8 คร้ังใน 2 ปี  
ในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                                        เป็นไป ตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 

                                                                          ผูอ้  านวยการสถานศึกษารายงาน 
                                                                           ไปยงัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจง้ผลการประชุม  
ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้ง 
แลว้ส่งค าสั่งไปยงัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา             ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบ 
                                                                                        น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                                                                                                    พิจารณาอนุมติั  
  
 
 
 
 
 
 



ข้อสังเกตในระดบัการปฏิบัต ิ
1. การนบัเวลาการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้สองปีใหน้บัวนัเขา้ปฏิบติัราชการ 

วนัแรกเป็นวนัเร่ิมตน้และนบัระยะเวลาส้ินสุดตามปีปฏิทิน 
2. กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ 

อนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี หรือขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตาม
หนา้ท่ีหรือลาเพ่ือเขา้ตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพลเป็นระยะเวลาเกินกวา่เกา้สิบวนั ไม่ใหน้บั
ระยะเวลาท่ีเกินเกา้สิบวนัดงักล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 

3. วนั เดือน ปีท่ีแต่งตั้งครูผูช่้วยใหด้ ารงต าแหน่งครูและใหไ้ดรั้บเงินเดือนตอ้งไม่เป็น 
วนัเดียวกนั 

4. การประเมินผลสรุปทกุ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 8 คร้ัง โดยใชแ้บบประเมิน 
เดียวกนั 

5. เกณฑก์ารประเมินครูผูช่้วยตอ้งไดค้ะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันา 
อยา่งเขม้ คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 4 อยา่งต ่าร้อยละ 50 ส าหรับการประเมินคร้ังท่ี 5 ถึงคร้ังท่ี 8 
ตอ้งเป็นการประเมินร้อยละ 60 จึงจะถือเป็นเกณฑก์ารประเมินแต่ละคร้ัง 
2. มาตรฐานวิทยฐานะครู 
หลกัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 

1. ใหผู้ป้ระสงคข์อรับการประเมินยืน่ค าขอไดต้ลอดปี รอบปีละ 1 คร้ัง โดยส่งค าขอพร้อม
ทั้งผลการปฏิบติังาน (ดา้นท่ี 3) ซ่ึงเป็นเอกสารผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและผลงานทางวชิาการ 
จ านวน 4 ชุด ต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ เพื่อตรวจสอบและรับรอง แลว้เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
ถึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอมีหรือเล่ือนวทิยฐานะครูช านาญการ ตอ้งมีคุณสมบติั คือ 
2.1 ด ารงต าแหน่งครูมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี ส าหรับผูมี้วฒิุวฒิุปริญญาตรี 4 ปี  

ส าหรับวฒิุปริญญาโท และ 2 ปี ส าหรับวฒิุปริญญาเอก นบัถึงวนัท่ียืน่ค าขอหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนท่ี 
ก.ค.ศ.เทียบเท่า 

2.2 มีภาระงานสอนไม่ต ่ากวา่ภาระงานขั้นต ่าตามท่ีส่วนราชการตน้สงักดัก าหนด  
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

2.3 ไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบดา้นการเรียนการสอนและการพฒันา 
ผูเ้รียนยอ้นหลงั 2 ปีติดต่อกนั นบัถึงวนัท่ียืน่ค าขอ 

3. ผูข้อตอ้งผา่นการประเมิน 3 ดา้น คือ 
ด้านที ่1 ดา้นวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ พิจารณาจากขอ้มูล 

ของบุคคลและหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารหลกัฐานประวติัการรับราชการ (ก.พ.7)/ 



ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการสถานศึกษา/เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงการมีส่วนร่วม 
ในการเสริมสร้างวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ด้านที ่2 ความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพฒันางานในหนา้ท่ีและการพฒันา 
ตนเอง คือ 

ส่วนท่ี 1 การเป็นผูมี้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน พิจารณาจากหลกัสูตร 
แผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือนวตักรรม แฟ้มสะสมผลงานคดัสรร 

ส่วนท่ี 2 การพฒันาตนเองเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะในสาขาหรือกลุ่มสาระท่ีรับผดิชอบ
หรืองานท่ีรับผดิชอบ พิจารณาจากการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถานบนัทางวชิาการท่ี ก.ค.ศ. ใหก้ารรับรอง การประมวลความรู้เก่ียวกบั
การพฒันาวชิาการและวชิาชีพและการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และการใหบ้ริการทาง
วชิาการและวชิาชีพ 

ด้านที ่3 ดา้นผลการปฏิบติังาน ตอ้งไดค้ะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 65  กรณีคณะกรรมการประเมินดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 และดา้นท่ี 3 มีความเห็นวา่ผลการประเมิน
อยูใ่นวสิัยท่ีสามารถพฒันาใหผ้า่นเกณฑไ์ด ้ใหพ้ฒันาไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน3 เดือน 
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

วิชาชีพ (Profession) เป็นอาชีพใหบ้ริการแก่สาธารณชนท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความช านาญ 
เป็นการเฉพาะ ไม่ซ ้ าซอ้นกบัวชิาชีพอ่ืน และมีมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ โดยผูป้ระกอบ 
วชิาชีพตอ้งฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งเพียงพอก่อนท่ีจะประกอบวชิาชีพต่างกบั
อาชีพ(Career) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จ โดยมุ่งหวงัค่าตอบแทนเพ่ือการด ารงชีพเท่านั้น 
วชิาชีพซ่ึงไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง ผูป้ระกอบวชิาชีพยอ่มตอ้งมีความรับผดิชอบอยา่งสูง
ตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน จึงตอ้งมีการควบคุมการประกอบวชิาชีพ
เป็นพิเศษ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน โดยผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งประกอบ
วชิาชีพดว้ยวธีิการแห่งปัญญา (Intellectual Method) ไดรั้บการศึกษาอบรมมาอยา่งเพียงพอ (Long 
Period of Training) มีอิสระในการใชว้ชิาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ (Professional Autonomy) และมี
จรรยาบรรณของวชิาชีพ (Professional Ethics) รวมทั้งตอ้งมีสถาบนัวชิาชีพ (Profession Institution) 
หรือองคก์รวชิาชีพ (Professional Organization) เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรคจ์รรโลงวชิาชีพ 
การก าหนดให้วชิาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 

วิชาชีพทางการศึกษา นอกจากจะเป็นวชิาชีพชั้นสูงประเภทหน่ึงเช่นเดียวกบัวชิาชีพ 
ชั้นสูงอ่ืน เช่น แพทย ์วศิวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย ์ฯลฯ ซ่ึงจะตอ้งประกอบ 
วชิาชีพเพ่ือบริการต่อสาธารณชนตามบริบทของวชิาชีพนั้น ๆ แลว้ยงัมีบทบาทส าคญัต่อสังคม 
และความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ กล่าวคือ 



1. สร้างพลเมืองดีของประเทศ โดยการใหก้ารศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจะท าใหป้ระชาชน 
เป็นพลเมืองดีตามท่ีประเทศชาติตอ้งการ 

2. พฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสนองตอบการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
3. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอนัดีงามของชาติ จากคนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง ใหมี้การ

รักษาความเป็นชาติไวอ้ยา่งมัน่คงยาวนาน 
จากบทบาทและความส าคญัดงักล่าว พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานก ากบัดูแล รักษา และพฒันาวชิาชีพทางการศึกษา โดยก าหนด 
ใหมี้องคก์รวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีก าหนด
มาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั้งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวกบัวชิาชีพทางการศึกษา ก าหนดใหว้ชิาชีพทางการศึกษาเป็น
วชิาชีพควบคุมประกอบดว้ย 

1. วิชาชีพครู 
2. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
3. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
4. วิชาชีพควบคุมอืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การก าหนดใหว้ชิาชีพทางการศึกษาเป็นวชิาชีพควบคุม จะเป็นหลกัประกนัและคุม้ครองให ้
ผูรั้บบริการทางการศึกษาไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ รวมทั้งจะเป็นการพฒันาและยกระดบั 
มาตรฐานวชิาชีพใหสู้งข้ึน 
การประกอบวิชาชีพควบคุม 

ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีกฎกระทรวง 
ก าหนดใหเ้ป็นวชิาชีพควบคุม ตอ้งประกอบวชิาชีพภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้จ ากดัและเง่ือนไขของคุรุ
สภา  ดงัน้ี 

1. ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพ โดยยืน่ขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามท่ี 
คุรุสภาก าหนด ผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาตหรือสถานศึกษาท่ีรับผูไ้ม่ไดรั้บใบอนุญาตเขา้ประกอบวชิาชีพ 
ควบคุมในสถานศึกษาจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

2. ตอ้งประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั้งตอ้งพฒันาตนเอง 
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความรู้ความสามารถ และความช านาญการตามระดบัคุณภาพของ 
มาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ 

3. บุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพ มีสิทธิกล่าวหา 
หรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวชิาชีพ และบคุคลอ่ืน มีสิทธิกล่าวโทษผูป้ระกอบวชิาชีพ 



ท่ีประพฤติผดิจรรยาบรรณได ้
4. เม่ือมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพอาจวนิิจฉยัช้ีขาดให ้

ยกขอ้กล่าวหา/กล่าวโทษ ตกัเตือน ภาคทณัฑ ์พกัใชใ้บอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพไดแ้ละผูถู้กพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวชิาชีพต่อไปไดก้าก าหนดให้
วชิาชีพทางการศึกษาเป็นวชิาชีพควบคุม นบัเป็นความกา้วหนา้ของวชิาชีพทางการศึกษา และเป็น
การยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพใหสู้งข้ึน อนัจะเป็นผลดีต่อผูรั้บบริการทางการศึกษาท่ีจะไดรั้บ
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนดว้ยซ่ึงจะท าใหว้ชิาชีพและผูป้ระกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาไดรั้บความเช่ือถือ ศรัทธา มีเกียรติและศกัด์ิศรีในสงัคม 
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ี 
พึงประสงคใ์นการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัตามเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพในการประกอบวชิาชีพ สามารถสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาใหแ้ก่
ผูรั้บบริการจากวชิาชีพไดว้า่เป็นบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสงัคมไดว้า่การท่ีกฎหมายใหค้วามส าคญั
กบัวชิาชีพทางการศึกษา และก าหนดใหเ้ป็นวชิาชีพควบคุมนั้น เน่ืองจากเป็นวชิาชีพท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ ตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวชิาชีพ ตาม
พระราชบญัญติัสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ก าหนดใหมี้มาตรฐาน
วชิาชีพ 3 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ขอ้ก าหนดส าหรับผูท่ี้จะเขา้มา 
ประกอบวชิาชีพ จะตอ้งมีความรู้และมีประสบการณ์วชิาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวชิาชีพจึงจะ 
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวา่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมท่ีจะประกอบวชิาชีพทางการศึกษาได ้

2. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบติังานในวชิาชีพ ใหเ้กิดผล 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะดา้นและความช านาญตามระดบัคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบติังาน หรืออยา่งนอ้ยจะตอ้งมีการพฒันาตามเกณฑท่ี์ก าหนดวา่มีความรู้
ความสามารถ และความช านาญเพียงพอท่ีจะด ารงสถานภาพของการเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพต่อไปได้
หรือไม่ นัน่กคื็อการก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี 

3. มาตรฐานการปฏิบตัิตน หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประพฤติตนของผูป้ระกอบ 
วชิาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวชิาชีพเป็นแนวทางและขอ้พึงระวงัในการประพฤติปฏิบติั เพื่อด ารง 
ไวซ่ึ้งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของ 
วชิาชีพท่ีคุรุสภาจะก าหนดเป็นขอ้บงัคบัต่อไป หากผูป้ระกอบวชิาชีพผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณ 



ของวชิาชีพท าใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนไดรั้บการร้องเรียนถึงคุรุสภาแลว้ ผูน้ั้นอาจถูก 
คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพวนิิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) ยกขอ้กล่าวหา 
(2) ตกัเตือน  
(3) ภาคทณัฑ ์ 
(4) พกัใชใ้บอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 
(5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (มาตรา 54) 
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภาไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม 

คร้ังท่ี 5/2548 วนัท่ี 21 มีนาคม 2548 และท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภา คร้ังท่ี 6/2548 วนัท่ี 18 
เมษายน 2548 ไดอ้นุมติัใหอ้อกขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของ
วชิาชีพเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูป้ระกอบวชิาชีพ ซ่ึงจะตอ้ง 
ประพฤติปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดผลดีต่อผูรั้บบริการ อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบวชิาชีพ 
ทางการศึกษา ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ใหส้ามารถ 
น าไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพใหส้มกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูงและไดรั้บการยอมรับยกยอ่งจาก
สังคม 
สมรรถนะของครู (ID-Plan) 

สมรรถนะ เป็นคุณลกัษณะพ้ืนฐานของบุคคล ซ่ีงมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานท่ีมี 
ประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ ์หรือการมีผลงานท่ีโดดเด่นกวา่ในการท างานหรือสถานการณ์
นั้น 

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and personnels competency) 
หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) คุณลกัษณะ 
(Character) ทศันคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งโดดเด่น 
สมรรถนะ มีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1. ความรู้ (Knowledge) 
2. ทกัษะ (Skills) 
3. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) 

สมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ 
1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 



สมรรถนะหลกั 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การพฒันาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงานเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์ร

ปฏิบติังานไดผ้ลและแสดงคุณลกัษณะพฤติกรรมไดเ้ด่นชดัเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลกัษณะเฉพาะ
ส าหรับสายงานครู คือ 

1. การออกแบบการเรียนรู้ 
2. การพฒันาผูเ้รียน 
3. การบริหารจดัการชั้นเรียน 

มาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานความรู้ 

มีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง 
โดยมีความรู้ดงัต่อไปน้ี 

1. ภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู 
2. การพฒันาหลกัสูตร 
3. การจดัการเรียนรู้ 
4. จิตวทิยาส าหรับครู 
5. การวดัและประเมินผลการศึกษา 
6. การบริหารจดัการในหอ้งเรียน 
7. การวจิยัทางการศึกษา 
8. นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
9. ความเป็นครู 

สาระความรู้และสมรรถนะของครู 
1. ภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู 
สาระความรู้ 

1) ภาษาไทยส าหรับครู 
2) ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับครู 



3) เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู 
สมรรถนะ 

1) สามารถใชท้กัษะในการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการส่ือ 
ความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) สามารถใชท้กัษะในการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนภาษาองักฤษหรือภาษา 
ต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3) สามารถใชค้อมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
2. การพฒันาหลกัสูตร 
สาระความรู้ 

1) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา 
2) ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทย 
3) วสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย 
4) ทฤษฎีหลกัสูตร 
5) การพฒันาหลกัสูตร 
6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลกัสูตร 
7) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
8) ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร 

สมรรถนะ 
1) สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 
2) สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 
3) สามารถประเมินหลกัสูตรไดท้ั้งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 
4) สามารถจดัท าหลกัสูตร 

3. การจัดการเรียนรู้ 
สาระความรู้ 

1) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 
2) รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
3) การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
4) การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) การบรูณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
6) เทคนิคและวทิยาการจดัการเรียนรู้ 
7) การใชแ้ละการผลิตส่ือและการพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้ 



8) การจดัการเรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
9) การประเมินผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะ 
1) สามารถน าประมวลรายวชิามาจดัท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค 
2) สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
3) สามารถเลือกใช ้พฒันา และสร้างส่ืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4) สามารถจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจ าแนกระดบัการเรียนรู้ 

ของผูเ้รียนจากการประเมินผล 
4. จิตวิทยาส าหรับครู 
สาระความรู้ 

1) จิตวทิยาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการมนุษย ์
2) จิตวทิยาการศึกษา 
3) จิตวทิยาการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา 

สมรรถนะ 
1) เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
2) สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 
3) สามารถใหค้ าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
4) สามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

5. การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
สาระความรู้ 

1) หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
2) การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา 
3) การประเมินตามสภาพจริง 
4) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
5) การประเมินภาคปฏิบติั 
6) การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม 

สมรรถนะ 
1) สามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความเป็นจริง 
2) สามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร 
 
 



6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 
สาระความรู้ 

1) ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ 
2) ภาวะผูน้ าทางการศึกษา 
3) การคิดอยา่งเป็นระบบ 
4) การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร 
5) มนุษยสัมพนัธใ์นองคก์ร 
6) การติดต่อส่ือสารในองคก์ร 
7) การบริหารจดัการชั้นเรียน 
8) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
9) การท างานเป็นทีม 
10) การจดัท าโครงงานทางวชิาการ 
11) การจดัโครงการฝึกอาชีพ 
12) การจดัโครงการและกิจกรรมเพ่ือพฒันา 
13) การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
14) การศึกษาเพือ่พฒันาชุมชน 

สมรรถนะ 
1) มีภาวะผูน้ า 
2) สามารถบริหารจดัการในชั้นเรียน 
3) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
4) สามารถในการประสานประโยชน์ 
5) สามารถน านวตักรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ 

7. การวิจัยทางการศึกษา 
สาระความรู้ 

1) ทฤษฎีการวจิยั 
2) รูปแบบการวจิยั 
3) การออกแบบการวจิยั 
4) กระบวนการวจิยั 
5) สถิติเพื่อการวจิยั 
6) การวจิยัในชั้นเรียน 
7) การฝึกปฏิบติัการวจิยั 



8) การน าเสนอผลงานวจิยั 
9) การคน้ควา้ ศึกษางานวจิยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
10) การใชก้ระบวนการวจิยัในการแกปั้ญหา 
11) การเสนอโครงการเพื่อท าวจิยั 

สมรรถนะ 
1) สามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
2) สามารถท าวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
สาระความรู้ 

1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลย ีและนวตักรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพฒันา 
คุณภาพการเรียนรู้ 

2) เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
3) การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใชน้วตักรรม เทคโนโลย ีและสารสนเทศ 
4) แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
5) การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช ้การประเมิน และการปรับปรุงนวตักรรม 

สมรรถนะ 
1) สามารถเลือกใช ้ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวตักรรม เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการ 

เรียนรู้ท่ีดี 
2) สามารถพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
3) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

9. ความเป็นครู 
สาระความรู้ 

1) ความส าคญัของวชิาชีพครู บทบาท หนา้ท่ี ภาระงานของครู 
2) พฒันาการของวชิาชีพครู 
3) คุณลกัษณะของครูท่ีดี 
4) การสร้างทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 
5) การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
6) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
7) เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
8) จรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
9) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 



สมรรถนะ 
1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน 
2) อดทนและรับผดิชอบ 
3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
4) มีวสิัยทศัน ์
5) ศรัทธาในวชิาชีพครู 
6) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที ่1 ปฏิบัติกจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยู่เสมอ 

การปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครู หมายถึง การศึกษา  
คน้ควา้เพือ่พฒันาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการท่ี
องคก์ารหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจดัข้ึน เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม 
ปฏิบติัการ เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชดัเจน 

มาตรฐานที ่2 ตัดสินใจปฏิบตัิกจิกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกดิแก่ผู้เรียน 
การตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน หมายถึง การ 

เลือกอยา่งชาญฉลาด ดว้ยความรัก และหวงัดีต่อผูเ้รียน ดงันั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั 

มาตรฐานที ่3 มุ่งม่ันพฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
การมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียน หมายถึง การใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถของ 

ครูท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุดตามความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ โดยวเิคราะห์
วนิิจฉยัปัญหา ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน ปรับเปล่ียนวธีิการสอนท่ีจะใหไ้ดผ้ลดีกวา่เดิม 
รวมทั้งการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐานที ่4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกดิผลจริง 
การพฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ้ 

ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอน บนัทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
น าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่5 พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ หมายถึง การประดิษฐ ์ 

คิดคน้ผลิตเลือกใช ้ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ ์เทคนิควธีิการต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียน
บรรลุจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
 



มาตรฐานที ่6 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกดิแก่ผู้เรียน 
การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน หมายถึง การจดัการเรียน 

การสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของ
บุคคลดว้ยการปฏิบติัจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายไดด้ว้ยตนเอง ก่อใหเ้กิดค่านิยมและนิสยัในการ
ปฏิบติัจนเป็นบคุลิกภาพถาวรติดตวัผูเ้รียนตลอดไป 

มาตรฐานที ่7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
การรายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ หมายถึง การรายงาน 

ผลการพฒันาผูเ้รียนท่ีเกิดจากการปฏิบติัการเรียนการสอนใหค้รอบคลุมสาเหตุ ปัจจยั และการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบติัในรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา และเป้าหมายของการ 
พฒันาผูเ้รียน 

2) เทคนิค วธีิการ หรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใชเ้พื่อการพฒันา 
คุณภาพของผูเ้รียน และขั้นตอนวธีิการใชเ้ทคนิควธีิการหรือนวตักรรมนั้น ๆ 

3) ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวธีิการท่ีก าหนดท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
4) ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

มาตรฐานที ่8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ 

และปฏิบติัในดา้นบุคลิกภาพทัว่ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็น
ครูอยา่งสม ่าเสมอ ท่ีท าใหผู้เ้รียนเล่ือมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอยา่ง 

มาตรฐานที ่9 ร่วมมือกบัผู้อืน่ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง การตระหนกัถึง 

ความส าคญัรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วม
รับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้น 

มาตรฐานที ่10 ร่วมมือกบัผู้อืน่ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง การตระหนกัถึงความส าคญั  

รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบคุคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบติังาน
เพื่อพฒันางานของสถานศึกษา ใหชุ้มชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติังาน
ร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ 

มาตรฐานที ่11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา 
การแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา หมายถึง การคน้หา สังเกต จดจ า  



และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกดา้น โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกบัวชิาชีพ
ครูสามารถวเิคราะห์ วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล และใชข้อ้มูลประกอบการแกปั้ญหา พฒันาตนเอง 
พฒันางาน และพฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มาตรฐานที ่12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
การสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพฒันาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนและการจดั
กิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพฒันาของผูเ้รียนท่ี
ถาวรเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของครูอีกแบบหน่ึงท่ีจะน าเอาวกิฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการ
พฒันาครูจ าเป็นตอ้งมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการพฒันา ก าหนด
เป็นกิจกรรมในการพฒันาของผูเ้รียน ครูจึงตอ้งเป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้กลา้ท่ีจะ
เผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแกปั้ญหา มิไดต้อบสนองปัญหาต่าง ๆ ดว้ยอารมณ์หรือแง่มุมแบบ
ตรงตวัครูสามารถมองหกัมมุในทกุ ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งมีวนิยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ  
บุคลิกภาพและวสิยัทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต และรับผดิชอบ 

ต่อวชิาชีพเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

3. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให ้
ก าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 

4. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และ 
นิสยัท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 

5. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้ง 
ทางกาย วาจา และจิตใจ 

6. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญ 
ทางกาย  สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ 

7. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค  
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 



จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่ง 

สร้างสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

9. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษ ์ 
และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของ 
ส่วนร่วมและยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษา เป็นหลกัฐานการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบ 
วชิาชีพควบคุมตาม มาตรา 43 ของพระราชบญัญติัสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็น 
ผูมี้สิทธิในการประกอบวชิาชีพ ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร 
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งน้ีเป็นไปตาม มาตรา 53 ของพระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดใหค้รู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบคุลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและเอกชนตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ยกเวน้บุคลากรทางการศึกษาท่ีจดั
การศึกษาตามอธัยาศยั การจดัการศึกษาในศูนยก์ารเรียน ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเหนือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และวทิยากรพิเศษทางการศึกษา รวมทั้งคณาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหาร
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ประกอบวชิาชีพควบคุมโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือแสดงดว้ยวธีิการใด ๆ ใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจวา่ตนมีสิทธิหรือพร้อมท่ีจะประกอบวชิาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาท่ีรับผูมิ้ไดรั้บใบอนุญาตเขา้
ประกอบวชิาชีพควบคุมในสถานศึกษาจะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไวน้ าพระราชบญัญติัสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพท่ีจะออกใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา มี 4  

ประเภท คือ 
1. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
2. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา 
4. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ผูป้ระกอบวชิาชีพควบคุมทุกต าแหน่งตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู เม่ือจะ 



ประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูบ้ริหารการศึกษา หรือบคุลากรทางการศึกษาอ่ืน ก็
จะตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพประเภทนั้น ๆ อีก 
 

การขอขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาต 
ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ไดมี้ผลบงัคบัใชแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี  

9  ธนัวาคม 2547 และก าหนดใหเ้วลาผูป้ระกอบวชิาชีพอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา ยืน่ค าแบบค าขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตภายใน 120 วนั ซ่ึงมี
แนวทาง ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ครูซ่ึงเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม พ.ร.บ.ครู 2488 อยูก่่อนวนัท่ี 12 มิถุนายน 2546  
(วนัท่ีพ.ร.บ.สภาครูฯ ใชบ้งัคบั) ซ่ึงไดแ้ก่ ขา้ราชการครู ขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร พนกังานครู 
เทศบาล และครูโรงเรียนเอกชน ใหย้ืน่แบบค าขอโดยไม่ตอ้งแสดงวฒิุปริญญาทางการศึกษา 

2. ครูซ่ึงบรรจุแต่งตั้งใหท้ าการสอนตั้งแต่วนัท่ี พ.ร.บ.สภาครูฯ ใชบ้งัคบั (วนัท่ี  
12 มิถุนายน  2546) เป็นตน้มา และครูอตัราจา้งใหย้ืน่แบบค าขอไดโ้ดยจะตอ้งแสดงวฒิุปริญญาทาง
การศึกษาหรือปริญญาอ่ืนท่ี ก.ค. ก าหนดเป็นวฒิุท่ีใชใ้นการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูดว้ย 

3. ครูซ่ึงประกอบวชิาชีพอยูก่่อนวนัท่ี พ.ร.บ.สภาครูฯ ใชบ้งัคบั (วนัท่ี 12 มิถุนายน  
2546)ต่อมาลาออกหรือเกษียณอายหุรือพน้จากหนา้ท่ีครู ถา้หากประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพใหย้ืน่แบบค าขอโดยไม่ตอ้งแสดงวฒิุปริญญาทางการศึกษา 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ท่ีตอ้งมี 
ใบอนุญาต) ใหย้ืน่แบบค าขอมีใบอนุญาตโดยจะตอ้งขอมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู และ 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพท่ีตนประกอบวชิาชีพอยูใ่นปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนอีก 

2. ผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นครูแต่มีความประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ให ้
ยืน่แบบค าขอพร้อมทั้งแสดงวฒิุปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอ่ืนท่ี ก.ค. ก าหนดใหว้ฒิุท่ีใชใ้น
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครู แต่ยืน่ไดไ้ม่เกินวนัท่ี 11 มิถุนายน 2549 

เอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่แบบค าขอ 
การยืน่ค าขอตอ้งใชแ้บบค าขอข้ึนทะเบียนของคุรุสภา ซ่ึงสามารถขอรับไดจ้าก 

หน่วยงานทางการศึกษา หรือ Download จาก Website ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา และมี
เอกสารประกอบ ดงัน้ี 

1. ส าเนาทะเบียนบา้นหรือบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวั 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2. ส าเนาบตัรสมาชิกคุรุสภาหรือหนงัสือรับรองการเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม 



พ.ร.บ.ครู พ.ศ. 2488 หรือหลกัฐานอ่ืน เช่น บตัรประจ าตวั ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือหนงัสือรับรอง
ของผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ (ผูท่ี้เป็นครูตั้งแต่วนั พ.ร.บ.ประกาศใช ้หรือครูอตัราจา้งไม่ตอ้งแสดง
บตัรการเป็นสมาชิกคุรุสภา 

3. รูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
จ านวน 2 รูป 

3. หลกัฐานแสดงวฒิุปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอ่ืนท่ี ก.ค. ก าหนดเป็น 
วฒิุท่ีใชใ้นการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครู (ส าหรับผูท่ี้เป็นครูตั้งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน 2546 
เป็นตน้มา ฉบบัละ 500 บาท 

อายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ก าหนดไวต้ามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ พ.ศ. 2547 ใหมี้อายใุชไ้ดค้ราวละ 5 ปี นบัแต่วนัออกใบอนุญาตผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษาจะตอ้งขอต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพก่อนวนัหมดอายุ
ใบอนุญาตไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 

คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัสภาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
2. มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 
3. มีผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 
4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

 
4. การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
การลา 

การลา แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 
1. การลาป่วย 
2. การลาคลอดบุตร 
3. การลากิจส่วนตวั 
4. การลาพกัผอ่น 
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธีิฮจัย ์
6. การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั 
8. การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 



9. การลาติดตามคู่สมรส 
การลาป่วย 

ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาป่วยเพื่อรักษาตวั ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ 
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอ
หรือจดัส่งใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการกไ็ด ้ในกรณีท่ีขา้ราชการผูข้อลามีอาการป่วยจนไม่
สามารถจะลงช่ือในใบลาได ้จะใหผู้อ่ื้นลาแทนกไ็ด ้แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ ใหเ้สนอหรือจดัส่ง
ใบลาโดยเร็ว 

การลาป่วยตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองของแพทยซ่ึ์งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย ในกรณีจ าเป็นหรือ
เห็นสมควรผูมี้อ านาจอนุญาตจะสัง่ใหใ้ชใ้บรับรองของแพทยซ่ึ์งผูมี้อ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็
ได ้

การลาป่วยไม่ถึง 30 วนั ไม่วา่จะเป็นการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกนั ถา้ผูมี้ 
อ านาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมี้ใบรับรองแพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผู้ล้า
ไปรับการตรวจจากแพทยข์องทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตกไ็ด ้

การลาคลอดบุตร 
ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาคลอดบุตร ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เวน้แต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได ้จะให้
ผูอ่ื้นลาแทนกไ็ด ้แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอด
บุตรโดยไดรั้บเงินเดือนคร้ังหน่ึงได ้

การลาคลอดบุตรจะลาในวนัท่ีคลอดก่อนหรือหลงัวนัท่ีคลอดบุตรกไ็ด ้แต่เม่ือรวม 
วนัลาแลว้ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 

การลากจิส่วนตัว 
ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลากิจส่วนตวั ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาต และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุราชการได ้เวน้แต่มีเหตุ
จ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมดว้ยระบเุหตุจ าเป็นไวแ้ลว้ หยดุ
ราชการไปก่อนกไ็ด ้แต่จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลใหผู้มี้อ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงได ้ใหเ้สนอ 
หรือจดัส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาต
ทนัทีในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการ 

ขา้ราชการมีสิทธิลากิจส่วนตวั โดยไดรั้บเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วนัท าการ 
ขา้ราชการท่ีลาคลอดบุตรตามขอ้ 18 แลว้ หากประสงคจ์ะลากิจส่วนตวัเพ่ือเล้ียงดู 



บุตรใหมี้สิทธิลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 150 วนัท าการ โดยไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเดือน
ระหวา่งลา 

การลาพกัผ่อน 
ขา้ราชการมีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีหน่ึงได ้10 วนัท าการ เวน้แต่ขา้ราชการ 

ดงัต่อไปน้ี ไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีท่ีไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการยงัไม่ถึง 6 เดือน 
1. ผูซ่ึ้งไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการคร้ังแรก ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการ 

เพราะเหตุส่วนตวั แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีก 
2. ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมคัรรับ 

เลือกตั้ง แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัออกจากราชการ 
3. ผูซ่ึ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทาง
ราชการ แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีก ถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมิไดล้าพกัผอ่นประจ าปี 
หรือลาพกัผอ่นประจ าปีแลว้แต่ไม่ครบ 10 วนัท าการ ใหส้ะสมวนัท่ียงัมิไดล้าในปีนั้นรวมเขา้กบัปี
ต่อ ๆ ไปได ้แต่วนัลาพกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการ 

ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บราชการติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ใหมี้สิทธิน าวนัลา 
พกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน 30 วนัท าการ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธีิฮัจย์ 
ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาอุปสมบทในพระพทุธศาสนา หรือขา้ราชการท่ีนบัถือ 

ศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจ์ะลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหเ้สนอ 
หรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวนัอุปสมบท 
หรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัยไ์ม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงใหช้ี้แจงเหตุผล 
ความจ าเป็นประกอบการลา และใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ านาจท่ีจะพิจารณาใหล้าหรือไม่กไ็ด ้

ขา้ราชการท่ีไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรือไดรั้บ 
อนุญาตใหล้าไปประกอบพธีิฮจัยแ์ลว้ จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮจัยภ์ายใน 
10 วนั นบัแต่วนัเร่ิมลา และจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน 5 วนั นบัแต่วนัท่ีลา
สิกขา หรือวนัท่ีเดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์

การลาเข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ขา้ราชการท่ีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการตรวจเลือก ใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ก่อนวนัเขา้รับการตรวจเลือกไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง ส่วนขา้ราชการท่ีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการ
เตรียมพลใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชัว่โมง นบัแต่เวลารับหมายเรียกเป็นตน้ไป และ



ใหไ้ปเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ตอ้งรอรับ
ค าสั่งอนุญาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไปตามล าดบัจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรง 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั ณ  

ต่างประเทศใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงปลดักระทรวงหรือหวัหนา้
ส่วนราชการข้ึนตรง เพื่อพิจารณาอนุญาตส าหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยัในประเทศ ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาตามล าดบัจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการข้ึนตรง เพ่ือพิจารณาอนุญาตเวน้แต่ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ
ปลดักรุงเทพมหานคร ส าหรับหวัหนา้ส่วนราชการใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อปลดักระทรวง 
หวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงและขา้ราชการในราชบณัฑิตยสถานใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ
รัฐมนตรีเจา้สงักดั ส่วนปลดักรุงเทพมหานครใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต 

การลาไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ ใหเ้สนอหรือ 

จดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงรัฐมนตรีเจา้สังกดัเพ่ือพิจารณา โดยถือปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

การลาติดตามคู่สมรส 
ขา้ราชการซ่ึงประสงคติ์ดตามคู่สมรส ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ตามล าดบัจนถึงปลดักระทรวงหรือหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงแลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้
ลาไดไ้ม่เกินสองปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตใหล้าไดอี้กสองปี แต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่เกินส่ีปี 
ถา้เกินส่ีปีใหล้าออกจากราชการส าหรับปลดักระทรวง หวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรง และขา้ราชการ 
ในราชบณัฑิตยสถานใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สงักดั ส่วนปลดักรุงเทพมหานครให้
เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 



วินัยและการด าเนินการทางวนัิย 
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามแบบแผนท่ีพึงประสงค ์
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ขอ้บญัญติัท่ีก าหนดเป็นขอ้หา้มและ 

ขอ้ปฏิบติัตามหมวด 6 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2551 

โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ 
วินัยไม่ร้ายแรง มีดงัน้ี 

1. ภาคทณัฑ ์
2. ตดัเงินเดือน 
3. ลดขั้นเงินเดือน 

วินัยร้ายแรง มีดงัน้ี 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 
การวา่กล่าวตกัเตือนหรือการท าทณัฑบ์น ไม่ถือวา่เป็นโทษทางวนิยั ใชใ้นกรณีท่ี 

เป็นความผดิเลก็นอ้ยและมีเหตุอนัควรงดโทษการวา่กล่าวตกัเตือนไม่ตอ้งท าเป็นหนงัสือ แต่การท า
ทณัฑบ์นตอ้งท าเป็นหนงัสือ (มาตรา100 วรรคสอง) 

โทษภาคทณัฑ ์ใชล้งโทษในกรณีท่ีเป็นความผดิเลก็นอ้ยหรือมีเหตุอนัควร 
ลดหยอ่นโทษภาคทณัฑไ์ม่ตอ้งหา้มการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

โทษตดัเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใชล้งโทษในความผดิท่ีไม่ถึงกบัเป็นความผดิ 
ร้ายแรงและไม่ใช่กรณีท่ีเป็นความผดิเลก็นอ้ย 

โทษปลดออกและไล่ออก ใชล้งโทษในกรณีท่ีเป็นความผดิวนิยัร้ายแรงเท่านั้น 
การลดโทษความผดิวนิยัร้ายแรง หา้มลดโทษต ่ากวา่ปลดออก 
ผูถู้กลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนลาออก 
การสั่งใหอ้อกจากราชการไม่ใช่โทษทางวนิยั 

วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
1. ไม่สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
2. ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม ตอ้งมี 

ความวริิยะ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏิบติั
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

3. อาศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจและหนา้ท่ีราชการของตนไม่วา่จะโดย 



ทางตรง หรือทางออ้ม หาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้น 
4. ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง 

ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสู์งสุดของ
ผูเ้รียน และไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการ 

5. ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ย 
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตามค าสั่งนั้นจะท าใหเ้สียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนงัสือภายใน 7 
วนั เพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสัง่กไ็ด ้และเม่ือเสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็น
หนงัสือใหป้ฏิบติัตามค าสั่งเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 

6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ทางราชการและผูเ้รียน ละท้ิงหรือ 
ทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

7. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อย 
และรักษาความสามคัคี ไม่ช่วยเหลือเก้ือกลูต่อผูเ้รียนและขา้ราชการดว้ยกนั หรือผูร่้วมงานไม่
ตอ้นรับหรือใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูเ้รียนและประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 

8. กลัน่แกลง้ กล่าวหา หรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริง 
9. กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาประโยชน์อนัอาจท าใหเ้ส่ือมเสียความ 

เท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน 
10. เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงาน 

คลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 
11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ท่ี และในการปฏิบติัการอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน อาศยัอ านาจและหนา้ท่ีราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เก้ือกลู 
สนบัสนุนบุคคลกลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด 

12. กระท าการอนัใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
13. เสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ไม่ป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ต ้

บงัคบับญัชากระท าผดิวนิยั หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
ถูกลงโทษทางวนิยัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวโดยไม่สุจริต 

วินัยร้ายแรง ได้แก่ 
1. ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
2. จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงาน 

การศึกษา มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 



3. ขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ี 
ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่ง
ร้ายแรง 

4. ละท้ิงหนา้ท่ีหรือทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุให ้
เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

5. ละท้ิงหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 15 วนั โดยไม่มี 
เหตุผลอนัสมควร 

6. กลัน่แกลง้ ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียนหรือประชาชนผูม้า 
ติดต่อราชการอยา่งร้ายแรง 

7. กลัน่แกลง้ กล่าวหา หรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให ้
ผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

8. กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาประโยชนอ์นัอาจท าใหเ้ส่ือมเสีความ 
เท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ โดยมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการซ้ือขาย 
หรือใหไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งหรือวทิยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นการ
กระท าอนัมีลกัษณะเป็นการใหห้รือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชนอ่ื์นเพือ่ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น
ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ 

9. คดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้นโดยมิชอบหรือน าเอา 
ผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้น หรือจา้ง วาน ใชผู้อ่ื้นท าผลงานทางวชิาการ เพื่อไปใชใ้นการเสนอขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนวทิยฐานะ หรือการใหไ้ดรั้บเงินเดือนใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

10. ร่วมด าเนินการคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือรับจดัท า 
ผลงานทางวชิาการ ไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพ่ือใหผู้อ่ื้นน าผลงานนั้นไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เล่ือนต าแหน่ง เล่ือนวทิยฐานะ หรือใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัท่ี
สูงข้ึน 

11. เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการทุจริตโดยการซ้ือ 
สิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือการ
เลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริม 
สนบัสนุน หรือชกัจูงใหผู้อ่ื้นกระท าการในลกัษณะเดียวกนั 

12. กระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคุกโดยค า 
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกหรือใหรั้บโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 



13. เสพยาเสพติด หรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเสพยาเสพติด 
14. เล่นการพนนัเป็นอาจิณ 
15. กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนกัศึกษา ไม่วา่จะอยูใ่นความดูแล 

รับผดิชอบของตนหรือไม่ 

 
 

การด าเนินการทางวนัิย 
การด าเนินการทางวนิยั กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการออกค าสัง่ 

ลงโทษซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีล าดบัก่อนหลงัต่อเน่ืองกนั อนัไดแ้ก่ การตั้งเร่ืองกล่าวหา การสืบสวน
สอบสวนการพิจารณาความผดิและก าหนดโทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ ใน
ระหวา่งการสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพกั การสั่งใหอ้อกไวก่้อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณา 

หลกัการด าเนินการทางวินัย 
1. กรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระท าผดิวนิยัโดยมี 

พยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้ ผูบ้งัคบับญัชากส็ามารถด าเนินการทางวนิยัไดท้นัที 
2. กรณีท่ีมีการร้องเรียนดว้ยวาจาใหจ้ดปากค า ใหผู้ร้้องเรียนลงลายมือช่ือ และวนั  

เดือน ปีพร้อมรวบรวมพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณาแลว้ด าเนินการใหมี้การสืบสวน
ขอ้เทจ็จริงโดยตั้งกรรมการสืบสวนหรือสัง่ใหบุ้คคลใดไปสืบสวน หากเห็นวา่มีมูล กต็ั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต่อไป 

3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนงัสือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสืบสวนในเบ้ืองตน้ก่อน 
หากเห็นวา่ไม่มีมูลกส็ั่งยติุเร่ือง ถา้เห็นวา่มีมูลกต็ั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนงัสือ
ร้องเรียนไม่ลงลายมือช่ือและท่ีอยูข่องผูร้้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลกัฐานท่ีแน่นอนจะเขา้
ลกัษณะของบตัรสนเท่ห์ มติ ครม. หา้มมิใหรั้บฟังเพราะจะท าใหข้า้ราชการเสียขวญัในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

ข้ันตอนการด าเนินการทางวนัิย 
1. การตั้งเร่ืองกล่าวหา 

เป็นการตั้งเร่ืองด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการเม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควร 
กล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยั มาตรา 98 ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
ด าเนินการสอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้ ผูต้ ั้งเร่ืองกล่าวหาคือ
ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหาความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้คือ ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา สามารถแต่งตั้งกรรมการสอบสวนขา้ราชการในโรงเรียนทุกคน ความผดิวนิยัร้ายแรง 



ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ านาจบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 เป็นผูมี้อ านาจบรรจุและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

2. การแจ้งข้อกล่าวหา 
มาตรา 98 ก าหนดไวว้า่ ในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุป 

พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็
ได ้เพ่ือใหผู้ถู้กกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแกข้อ้กล่าวหา 

3. การสอบสวน 
คือ การรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพ่ือจะทราบ 

ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาเพ่ือใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรม 
และเพ่ือพิจารณาวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัจริงหรือไม่ ถา้ผดิจริงกจ็ะไดล้งโทษขอ้ยกเวน้ 
กรณีท่ีเป็นความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวนิยัโดยไม่
สอบสวนกไ็ด ้

ความผดิที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผดิที่ปรากฏชัดแจ้ง 
พ.ศ. 2549 

ก. การกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงท่ีเป็นกรณีความผดิท่ีปรากฏอยา่งชดัแจง้  
ไดแ้ก่ 

(1) กระท าความผดิอาญาจนตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ผูน้ั้นกระท าผดิและผูบ้งัคบั 
บญัชาเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงตามค าพิพากษาประจกัษช์ดั 

(2) กระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือ 
ใหถ้อ้ยค ารับสารภาพต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน โดยมีการบนัทึกถอ้ยค า 
เป็นหนงัสือ 

ข. การกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงท่ีเป็นกรณีความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ ไดแ้ก่ 
(1) กระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคุกโดยค า 

พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกหรือลงโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก 
(2) ละท้ิงหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 15 วนั  

ผูบ้งัคบับญัชาสืบสวนแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่
ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ 

(3) กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา  
หรือใหถ้อ้ยค ารับสารภาพต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบนัทึกถอ้ยค า 
เป็นหนงัสือ 
 



การอุทธรณ์ 
มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บญัญติัใหผู้ถู้กลงโทษทางวนิยัมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลว้แต่กรณี ภายใน 30 วนั 

เง่ือนไขในการอุทธรณ์ 
ผู้อุทธรณ์ ตอ้งเป็นผูท่ี้ถูกลงโทษทางวนิยัและไม่พอใจผลของค าสั่งลงโทษผู ้

อุทธรณ์ตอ้งอุทธรณ์เพ่ือตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผูอ่ื้นได ้
 

ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งลงโทษ ตอ้งท าเป็น 
หนงัสือ 

การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง 
การอุทธรณ์ค าสัง่โทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนท่ีผูบ้งัคบับญัชา 

สั่งดว้ยอ านาจของตนเอง ตอ้งอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
เวน้แต่การสั่งลงโทษตามมติใหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง 
การอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ตอ้งอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.  

ทั้งน้ีการร้องทุกขค์  าสั่งใหอ้อกจากราชการ หรือค าสั่งพกัราชการหรือใหอ้อกจากราชการไวก่้อน ก็
ตอ้งร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. เช่นเดียวกนั 

การร้องทุกข์ 
หมายถึง ผูถู้กกระทบสิทธิหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากค าสัง่ของฝ่ายปกครอง  

หรือคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา ใชสิ้ทธิร้องทุกขข์อความเป็นธรรม ขอใหเ้พิกถอน
ค าสั่งหรือทบทวนการกระท าของฝ่ายปกครองหรือของผูบ้งัคบับญัชา 

มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บญัญติัใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจากราชการมีสิทธิร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. และผูซ่ึ้ง
ตนเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือมีความคบัขอ้งใจเน่ืองจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา 
หรือกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน มีสิทธิร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.
ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ภายใน 30 วนั 

ผูมี้สิทธิร้องทกุข ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เหตุท่ีจะร้องทกุข ์
(1) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ 
(2) ถูกสัง่พกัราชการ 



(3) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
(4) ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา 
(5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

 
 

 



การเลือ่นขั้นเงนิเดือน 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใน 

แต่ละคร้ังตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

1. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มามีผลการปฏิบติังาน ความประพฤติในการรักษาวนิยัคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นเกณฑท่ี์สมควรไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน 

2. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาจนถึงวนัออกค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวนิยัท่ี 
หนกักวา่โทษภาคทณัฑ ์หรือถูกลงโทษในคดีอาญาใหล้งโทษในความผดิท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ หรือความผดิท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน ซ่ึงไม่ไช่
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

3. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสั่งพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
4. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
5. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ี 

เดือน 
3. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาถา้เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ฝึกอบรม และดู 

งาน ณ  ต่างประเทศ ตอ้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการในคร่ึงปีท่ีแลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
4. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีหวัหนา้ส่วน 

ราชการก าหนด 
5. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน โดยมีวนัลาไม่เกินยีสิ่บ 

สามวนั แต่ไม่รวมวนัลา ดงัต่อไปน้ี 
1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพธีิฮจัย ์
2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 
3) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกนัไม่เกินหกสิบวนัท าการ 
3) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี หรือในขณะ 

เดินทางไปหรือกลบัจากการปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี 
5) ลาพกัผอ่น 
6) ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
7) ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 
 



การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม 

การฝึกอบรม หมายความวา่ การเพ่ิมพนูความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ 
ดว้ยการเรียนหรือการวจิยัตามหลกัสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบติัการ การ
ด าเนินงานตามโครงการแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวชิาการ และการประชุม
เชิงปฏิบติัการทั้งน้ีโดยมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ี 
ก.พ. รับรองและหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดู
งานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมหรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นดว้ย 

การดูงาน หมายความวา่ การเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์ 
และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วนั ตามหลกัสูตรหรือโครงการ 
หรือแผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินก าหนดใหด้ าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

การลาศึกษาต่อ 
ศึกษา หมายความวา่ การเพ่ิมพนูความรู้ดว้ยการเรียนหรือการวจิยัตามหลกัสูตร 

ของสถาบนัการศึกษา หรือสถาบนัวชิาชีพ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ี 
ก.พ. รับรองและหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการไดรั้บค าแนะน าก่อนเขา้ศึกษา และการ
ฝึกอบรมหรือการดูงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นดว้ย 

 
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการเม่ือ (มาตรา 107 พ.ร.บ. 
ระเบียบขา้ราชการครูฯ) 

1) ตาย 
2) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
3) ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
4) ถูกสัง่ใหอ้อก 
5) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เวน้แต่ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืน 

ท่ีไม่ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
การลาออกจากราชการ 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ ใหย้ืน่ 
หนงัสือลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือใหผู้มี้อ านาจตาม มาตรา 53 เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต 

กรณีผูมี้อ านาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นวา่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการจะ 



ยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัขอลาออกกไ็ด ้แต่ตอ้งแจง้การยบัย ั้ง 
พร้อมเหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบ เม่ือครบก าหนดเวลาท่ียบัย ั้งแลว้ ใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนั 
ถดัจากวนัครบก าหนดเวลาท่ียบัย ั้ง 

ถา้ผูมี้อ านาจตาม มาตรา 53 ไม่ไดอ้นุญาตและไม่ไดย้บัย ั้งการอนุญาตใหล้าออก  
ใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนัขอลาออก 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพื่อ 
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมคัรรับเลือกตั้ง ใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา และให้
การลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีผูน้ั้นขอลาออก 

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548 

ขอ้ 3 การยืน่หนงัสือขอลาออกจากราชการใหย้ืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่ 
นอ้ยกวา่ 30 วนั 

กรณีผูมี้อ านาจอนุญาตการลาออกเห็นวา่มีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ จะอนุญาต 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัขอลาออกใหผู้ป้ระสงคจ์ะลาออกยืน่หนงัสือขอลาออกล่วงหนา้นอ้ย
กวา่ 30 วนั กไ็ด ้

หนงัสือขอลาออกท่ียืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ 30 วนั โดยไม่ไดรั้บ 
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อ านาจอนุญาต หรือท่ีมิไดร้ะบุวนัขอลาออก ใหถื้อวนัถดัจากวนั
ครบก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัยืน่เป็นวนัขอลาออก 

ขอ้ 5 ผูมี้อ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาวา่จะสั่งอนุญาตใหผู้น้ั้นลาออกจาก 
ราชการหรือจะสั่งยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

(1) หากพิจารณาเห็นวา่ควรอนุญาตใหล้าออกจากราชการได ้ใหมี้ค าสัง่อนุญาตให ้
ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัขอลาออก แลว้แจง้ค าสั่งดงักล่าวใหผู้ข้อลาออก
ทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย 

(2) หากพิจารณาเห็นวา่ควรยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกเน่ืองจากจ าเป็นเพ่ือ 
ประโยชน์แก่ราชการ ใหมี้ค าสั่งยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สร็จส้ินก่อนวนั
ขอลาออกแลว้แจง้ค าสั่งดงักล่าวพร้อมเหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย ทั้งน้ีการ
ยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกใหส้ั่งยบัย ั้งไวไ้ดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 90 วนั และสัง่ยบัย ั้งไดเ้พียงคร้ังเดียวจะ
ขยายอีกไม่ไดเ้ม่ือครบก าหนดเวลาท่ียบัย ั้งแลว้ใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนัถดัจากวนัครบ
ก าหนดเวลาท่ียบัย ั้ง 

ขอ้ 6 กรณีท่ีผูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เน่ืองจากผูมี้ 



อ านาจอนุญาตมิไดมี้ค าสัง่อนุญาตใหล้าออกและมิไดมี้ค าสั่งยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกก่อนวนัขอ
ลาออกหรือเน่ืองจากครบก าหนดเวลายบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกใหผู้มี้อ านาจอนุญาตมีหนงัสือแจง้ 
วนัออกจากราชการใหผู้ข้อลาออกทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นออกจากราชการและแจง้ให ้
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบดว้ย 

ขอ้ 7 การยืน่หนงัสือขอลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อ 
สมคัรรับเลือกตั้ง ใหย้ืน่ต่อผูบ้งัคบับญัชาอยา่งชา้ภายในวนัท่ีขอลาออกและใหผู้บ้งัคบับญัชา
ดงักล่าวเสนอหนงัสือขอลาออกนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดบัจนถึงผูมี้อ านาจ
อนุญาตการลาออกโดยเร็ว 

เม่ือผูมี้อ านาจอนุญาตไดรั้บหนงัสือขอลาออกแลว้ใหมี้ค าสั่งอนุญาตออกจาก 
ราชการไดต้ั้งแต่วนัท่ีขอลาออก 

5. ครูอตัราจ้าง 
กรณีครูอตัราจา้งท่ีจา้งดว้ยเงินงบประมาณใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีครู เช่น ปฏิบติัหนา้ท่ีครู 

ผูช่้วยครูพ่ีเล้ียง หรือปฏิบติัหนา้ท่ีครูท่ีเรียกช่ือยา่งอ่ืน ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และแนวปฏิบติัท่ีใชเ้พ่ือการนั้น 
 
ลกัษณะของครูทีด่ ี
1. อุดมการณ์ของครู 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกบัความหมายและคุณลกัษณะของ
ครูพระราชทานแก่ครูอาวโุส เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2523 ดงัน้ี“...ครูท่ีแทจ้ริงนั้นตอ้งเป็นผูท้  าแต่ความ
ดี คือตอ้งหมัน่ขยนัและอุตสาหะพากเพียรตอ้งเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละ ตอ้งหนกัแน่น อดทน 
และอดกลั้น ส ารวมระวงัความประพฤติปฏิบติัของตน ใหอ้ยูใ่นระเบียบ แบบแผนท่ีดีงาม รวมทั้ง
ตอ้งซ่ือสตัย ์รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ...” 

ครูเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผูท่ี้ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ อนัจะ
เป็นประโยชนต่์อสงัคมและโลก นอกจากนั้นยงัเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการสร้างบณัฑิตอยา่งมาก บณัฑิต
จะมีความคิดท่ีดี มีวธีิการวเิคราะห์อยา่งถูกตอ้ง และมีระบบระเบียบในการปฏิบติังาน ตลอดจนการ
พฒันาบคุลิกภาพเชิงวชิาการ เชิงวชิาชีพ ซ่ึงควรไดรั้บการปลูกฝังอบรมจากครูผูส้อน และ
บุคลิกภาพของครู ยอ่มส่งผลไปสู่บณัฑิตดงัค ากล่าวท่ีวา่ “อยากรู้ว่าตวัครูเป็นฉันใด จงดูได้จากศิษย์
ที่สอนมา”  (ม.ล.ป่ิน มาลากลุ) 

ครูจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาจิตส านึกของความเป็นครู เพราะครูหรืออาจารย ์จ าเป็นตอ้งมี 
ขอ้ก าหนดอยูใ่นใจ เพื่อใหมี้หลกัในการด ารงตนใหเ้ป็นครู 

ส่ิงแรกท่ีควรจะพฒันากคื็อ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงความเป็นจริงนั้น 



“ครุธรรม” คือ ธรรมส าหรับครู เป็นส่ิงท่ีครูหลายท่านทราบและไดป้ฏิบติัแลว้ แต่กมี็อีกหลายท่านท่ี 
ทั้งไม่ทราบและไม่ปฏิบติั 

ครุธรรมเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากส าหรับการด าเนินอาชีพครูอนัเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติเป็นอาชีพท่ี
คนทัว่ไปยกยอ่ง และถือวา่เป็นอาชีพท่ีส าคญัในการพฒันาสงัคมหรือประเทศชาติ ครูท่ีขาดครุธรรม
จะเปรียบเสมือนเรือท่ีขาดหางเสือ ดงันั้น การจะพาศิษยไ์ปสู่จุดหมายปลายทางอยา่งถูกตอ้งยอ่มเป็น
ส่ิงท่ีท าไดย้ากอยา่งแน่นอน 

ท่านพทุธทาสกล่าวอยูเ่สมอวา่ “ธรรม” คือ หนา้ท่ี ผูท่ี้มีธรรมะคือผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดี
แลว้ครุธรรมจึงเป็น “หนา้ท่ีส าหรับครู” ซ่ึงครูส่วนใหญทุ่กคนยอ่มทราบดีวา่ “หนา้ท่ีของครู กคื็อ 
การอบรมสั่งสอนศิษย”์ แต่การอบรมสั่งสอนศิษยข์องครูแต่ละคนกมี็การปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
ครูบางคนกอ็าจจะคิดวา่หนา้ท่ีของครู คือ สอนวชิาการท่ีตนไดรั้บมอบหมายใหส้อน แต่อีกหลาย ๆ 
คนกคิ็ดวา่ครูควรท าหนา้ท่ีสอนคนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์นอกเหนือจากการสอนวชิาการ ความคิดท่ี 
แตกต่างกนัไม่ใช่เร่ืองแปลกในสังคมมนุษย ์ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะตอ้งพิจารณาเลือก
หนา้ท่ีท่ีตนเห็นวา่ถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุดของการมีอาชีพครู เพราะความเป็นจริงนั้น ครูมิไดส้อนแต่
หนงัสืออยา่งเดียว แต่ตอ้งสอนคนใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ดว้ย 

การท่ีครูจะปฏิบติัหนา้ท่ีของครูอยา่งเตม็ศกัด์ิศรีและเตม็ความภาคภูมิไดน้ั้น ครูจ าเป็นตอ้งมี
หลกัยดึเพ่ือน าตนไปสู่ส่ิงท่ีสูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชีพ นัน่กคื็อ การมีอุดมการณ์ครู อุดมการณ์
ครูมีหลกัการท่ีจะยดึไวป้ระจ าใจทุกขณะท่ีประกอบภารกิจของครูมีอยู ่5 ประการ ดงัน้ี 

เตม็รู้ 
เตม็ใจ 
เตม็เวลา 
เตม็คน 
เตม็พลงั 

1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ 
อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีตอ้งถ่ายทอด อธิบายใหค้วามรู้แก่คน ดงันั้น ครูทุกคนจะตอ้ง 

เป็นผูท่ี้ท าใหต้นเองนั้นบริบูรณ์ หรือเตม็ไปดว้ยความรู้ ครูควรจะท าใหบ้ริบรูณ์ในตวัครู
ประกอบดว้ยความรู้ 3 ประการ คือ 

1. ความรู้ด้านวชิาการและวิชาชีพ ครูควรเสาะแสวงหาความรู้ รวบรวมขอ้มลู 
โดยการอ่าน การฟัง และพยายามน าประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือมาถ่ายทอดใหผู้เ้รียนของตนไดเ้กิด
ความรู้ท่ีทนัสมยั ดงันั้น ครูจะตอ้งแสวงหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมใหผู้เ้รียน เรียน
อยา่งครบถว้นเหมาะสมตามระดบัความรู้นั้น 

2. ความรู้เร่ืองโลก ครูควรมีความรู้และประสบการณ์ชีวติอยา่งเพียงพอ เพื่อ 



สามารถอธิบายบอกเล่า ถ่ายทอด ทศันคติ ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของชาติของสงัคม
ไปสู่ศิษยค์รูควรเขา้ใจชีวติอยา่งเพียงพอท่ีจะใหค้ าแนะน า ค าสั่งสอน เพื่อใหศิ้ษยไ์ดด้ าเนินชีวติท่ีดี
ในอนาคตได ้ ดงันั้น นอกเหนือจากต าราวชิาการ ครูแสวงหาความรู้รอบตวัดา้นอ่ืน ๆ ใหบ้ริบรูณ์ 
โดยเฉพาะความเป็นไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วฒันธรรม 

3. ความรู้เร่ืองธรรมะ ครูควรมีส่ิงยดึเหน่ียวในจิตใจ เพ่ือท่ีจะสามารถอบรมสัง่ 
สอนใหศิ้ษยมี์ความคิดท่ีดี มีความประพฤติดี ไม่วา่ครูจะนบัถือศาสนาใดกต็าม ทุกศาสนามีจุดหมาย
เดียวกนั คือมุ่งใหค้นเป็นคนดี ครูท่ีมีความรู้ดา้นธรรมะจะสามารถหยบิยกเร่ืองธรรมะมาเป็น
อุทาหรณ์ ส าหรับสั่งสอนศิษยไ์ด ้เช่น จะสอนใหศิ้ษยป์ระสบผลส าเร็จดา้นการศึกษา เล่าเรียนไดดี้ ก็
ยกหวัขอ้ธรรมะอยา่งอิทธิบาท 4 คือ 

1. พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวชิาท่ีตนเรียน 
2. มีความเพียรท่ีจะเรียน ไม่ยอ่ทอ้ 
3. เอาใจใส่ในบทเรียน การบา้น รายงาน 
4. หมัน่ทบทวนอยูเ่สมอ 
ถา้ศิษยเ์ขา้ใจและน าไปปฏิบติัไดก้ย็อ่มท าใหศิ้ษยป์ระสบความส าเร็จในการศึกษา  

นอกจากท่ีครูจะตอ้งท าตนใหบ้ริบรูณ์ดว้ยธรรมะเพื่อไปสอนศิษย ์ครูกจ็ะไดรั้บประโยชน์จาก
การศึกษาธรรมะเพ่ือใหค้รูไม่หวัน่ไหวต่อกิเลส อนัท าใหจิ้ตของครูตอ้งเป็นทกุขเ์ศร้าหมอง ครูก็
ยอ่มจะเบิกบานและไดรั้บความสุขท่ีจะไดส้อนคนในเร่ืองต่าง ๆ อีกดว้ย การศึกษาธรรมะจึงจ าเป็น
ส าหรับอาชีพครู 

2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู  พทุธศาสนาถือวา่ “ใจนั้นแหละเป็นใหญ ่ทุกส่ิง 
ทุกอยา่งเกิดจากใจทั้งนั้น” ดงันั้น คนจะเป็นครูท่ีมีอุดมการณ์จ าเป็นตอ้งสร้างใจใหเ้ป็นใจท่ีเตม็
บริบูรณ์ดว้ยการมีใจเป็นครู การท าใจใหเ้ตม็นั้น มีความหมาย 2 ประการ คือ 

ใจครู การท าใจใหเ้ตม็บริบูรณ์นั้น จะตอ้งถึงพร้อมดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. รักอาชีพ ครูตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ เห็นวา่อาชีพครูมีประโยชน ์มีเกียรติ มี 

กศุลไดบุ้ญ ไดค้วามภูมิใจ และพอใจท่ีจะสอนอยูเ่สมอ พยายามท่ีจะแสวงหาวธีิสอนท่ีดีเพื่อศิษย ์
2. รักศิษย์ มีใจคิดอยากใหศิ้ษยพ์น้จากส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา ครูตอ้งมีใจนึกอยาก 

ใหท้กุคนมีความสุข พยายามช้ีแนะหนทางสู่ความส าเร็จและความสุขใหแ้ก่ศิษย ์ยนิดีหรือมีมุทิตาจิต 
เม่ือเห็นศิษยป์ระสบความกา้วหนา้ในชีวติ ความรักศิษยย์อ่มท าใหค้รูสามารถทุ่มเทและเสียสละเพ่ือ
ศิษยไ์ด ้

ใจสูง ครูควรพยายามท าใจใหสู้งส่ง มีจิตใจท่ีดีงาม การจะวดัใจเราวา่สูงหรือไม่ มีขอ้ท่ีลอง 
ถามตวัเองไดห้ลายประการ เช่น 

1. ท างานอยูท่ี่ใด ท่านมกัจะด่าวา่นินทาเจา้นายแห่งนั้น หรือดูถูกสถาบนัหรือเปล่า 



2. ท่านมกัจะคิดวา่เพ่ือน ๆ ร่วมงานของท่านนิสยัไม่ดีส่วนใหญห่รือเปล่า 
3. ท าไมท่านกท็ าดี แต่เจา้นายไม่เห็น 
4. ท าไมคนอ่ืน ๆ จึงโง่และเลว 
5. ท่านยอมไม่ไดท่ี้จะใหค้นอ่ืนดีกวา่ เพราะท่านคิดวา่ท่านดีกวา่คนอ่ืน 
6. ท าไมท่ีท างานของท่าน จึงเอาเปรียบท่านและกีดกนัท่านตลอด 

การท าจิตใจให้สูง กคื็อ การท่ีมองเห็นคุณค่าของมนุษยโ์ลกและการคิดท่ีจะสร้างสรรค ์
ใหโ้ลกมีแต่ส่ิงท่ีดีงาม มองโลกและคนในแง่ดี ใจกวา้ง ยอมรับขอ้ดีและขอ้เสียของตนเองและคนอ่ืน 
ไม่คิดวา่ตนเองฉลาด หรือเก่งกวา่ผูใ้ด ไม่คิดวา่ตนเองดีกวา่คนอ่ืน คิดเสมอวา่จะช่วยใหค้นมีความรู้ 
มีความคิดและความประพฤติปฏิบติัท่ีดี คิดอยา่งเป็นธรรมวา่ตนเองมีขอ้บกพร่องเช่นกนั 

3. เต็มเวลา คือ การรับผดิชอบ การทุ่มเทเพือ่การสอน   ครูท่ีมีอุดมการณ์ จะตอ้งใช ้
ชีวติครูอยา่งเตม็เวลาทั้ง 3 ส่วน คือ 

1. งานสอน ครูตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการสอนอยา่งเตม็ท่ี วางแผนการ 
สอน คน้ควา้หาวธีิการท่ีจะสอนศิษยใ์นรูปแบบต่าง ๆ และในขณะท่ีด าเนินการสอนตอ้งสอนให้
ครบตามเวลาท่ีก าหนด เขา้สอนตรงเวลา เลิกสอนใหต้รงเวลา 

2. งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูตอ้งใหเ้วลาแก่งานดา้นต่าง ๆ  
เช่น งานธุรการงานบริหาร บริการ และงานท่ีจะท าใหส้ถาบนักา้วหนา้ 

3. งานนักศึกษา ใหเ้วลา ใหก้ารอบรม แนะน าสัง่สอนศิษย ์เม่ือศิษย ์
ตอ้งการค าแนะน าหรือตอ้งการความช่วยเหลือ ไม่วา่ในเวลาท างานหรือนอกเวลาท างาน ครูควรมี
เวลาใหศิ้ษย ์

4. เต็มคน คือ การพฒันาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  การ 
พฒันาตนเองใหมี้ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์โดยท่ีครูเป็นแม่พิมพห์รือพอ่พิมพท่ี์คนในสังคม
คาดหวงัไวสู้ง และมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนมาก ครูจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความบริบรูณ์ในความเป็น 
มนุษยท์ั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ครูจึงควรส ารวมกาย วาจา ใจใหมี้ความมัน่คงเป็นแบบอยา่ง 
ท่ีดีงามในการแสดงออกทั้งในและนอกหอ้งเรียน การท่ีจะท าใหต้นเองเป็นคนท่ีเตม็บริบูรณ์ไดค้นผู ้
นั้นควรเป็นคนท่ีดีมีความคิดท่ีถูกตอ้งเห็นส่ิงท่ีดีงามถูกตอ้ง มีการพดูท่ีดี มีการงานท่ีดี มีการด าเนิน
ชีวติท่ีดีปฏิบติังานถูกตอ้ง หมัน่คิด พิจารณาตนเอง เพ่ือหาทางแกไ้ขปรับปรุงตนเองใหมี้ความ
บริบูรณ์อยูเ่สมอ 

5. เต็มพลงั คือ การทุ่มเทพลงัสติปัญญาและความสามารถเพือ่การสอน  
ครูจะตอ้งใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ี ทุ่มเทไปเพ่ือการสอน เพื่อวชิาการ เพื่อศิษย ์ครูตอ้งอุทิศตน
อยา่งเตม็ท่ี ท างานอยา่งไม่คิดออมแรง เพ่ือผลงานท่ีสมบูรณ์นั้นกคื็อ การป้ันศิษยใ์หมี้ความรู้ 



ความประพฤติงดงาม เป็นท่ีพึงประสงคข์องสังคมครูท่ีมีหลกัยดึครบเตม็ 5 ประการน้ี ยอ่มเป็นครูท่ี
มีครุธรรม ท่ีพร้อมจะเป็นผูช้ี้ทางแห่งปัญญา ช้ีทางแห่งชีวติ และช้ีทางแห่งสังคมในอนาคตไดเ้ป็น
อยา่งดี ดงันั้น ครูควรสร้างอุดมการณ์ครูเพ่ือความกา้วหนา้ของสงัคมไทย และการพฒันาวชิาชีพครู 
 

คุณธรรม 4 ประการ 
1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตวัเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็น 

ประโยชน์และเป็นธรรม 
2. การรู้จกัข่มใจตนเอง ใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจ ความดี 
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่วา่จะ 

ดว้ยเหตุประการใด 
4. การรู้จกัละวางความเช่ือ และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตนเพ่ือประโยชน ์

ส่วนใหญข่องบา้นเมืองคุณธรรมส่ีประการน้ี ถา้แต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงใหมี้ความเจริญ
งอกงามข้ึนโดยทัว่กนัแลว้ จะช่วยใหป้ระเทศชาติบงัเกิดความสุข ความร่มเยน็ และมีโอกาสท่ีจะ
ปรับปรุง พฒันาใหม้ัน่คงกา้วหนา้ต่อไปไดด้งัความประสงค ์ครู อาจารยเ์ป็นคนไทยคนหน่ึงท่ีควร
ถือปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมดงักล่าวเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์สถาบนัวชิาชีพครูจะไดมี้ความ
เจริญกา้วหนา้สังคมและประเทศไทยจะไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
2. คุณลกัษณะของครูทีด่ ี

คุณลกัษณะของครูที่ด ี10 ประการ 
1. ความมีระเบียบวนิยั หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกาย วาจา และใจ ท่ีแสดงถึง 

ความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติท่ีสอดคลอ้งกบัอุดมคติ 
หรือความหวงัของตนเอง โดยใหย้ดึส่วนรวมส าคญักวา่ส่วนตวั 

2. ความซ่ือสัตยสุ์จริตและความยติุธรรม หมายถึง การประพฤติท่ีไม่ท าใหผู้อ่ื้น 
เดือดร้อนไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผูอ่ื้นหรือส่วนรวม ใหย้ดึถือหลกัเหตุผล ระเบียบ แบบแผน และ
กฎหมายของสงัคมเป็นเกณฑ ์

3. ความขยนั ประหยดั และยดึมัน่ในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติท่ีไม่ท า 
ใหเ้สียเวลาชีวติและปฏิบติักิจอนัควรกระท าใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนและสังคม 

4. ความส านึกในหนา้ท่ีและการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
และประเทศชาติหมายถึง ความประพฤติท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบสงัคมและไม่ก่อความเสียหายให้
เกิดข้ึนแก่สังคม 

5. ความเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม วจิารณ์ และตดัสินอยา่งมีเหตุผล หมายถึง ความ 
ประพฤติในลกัษณะสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงมีเหตุมีผลในการท าหนา้ท่ีการงาน 



6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและ 
เทิดทูนชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์หมายถึง ความประพฤติท่ีสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือ ใน
การอยูร่่วมกนัโดยยดึผลประโยชน์ของสังคมใหม้ากท่ีสุด 

7. ความเป็นผูมี้พลานามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความ 
มัน่คงและจิตใจ รู้จกับ ารุงรักษากายและจิตใจใหส้มบรูณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยูใ่นจิตใจอยา่ง
มัน่คง 

8. ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและมีอุดมคติเป็นท่ีพ่ึงไม่ไหวว้านหรือขอ 
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นโดยไม่จ าเป็น 

9. ความภาคภูมิและการรู้จกัท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และทรัพยากรของชาติ  
หมายถึงความประพฤติท่ีแสดงออกซ่ึงศิลปะและวฒันธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหน
วฒันธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติ 

10. ความเสียสละและเมตตาอารี กตญัญูกตเวที กลา้หาญ และความสามคัคีกนั  
หมายถึงความประพฤติท่ีแสดงออกถึงความแบ่งปัน เก้ือกลูผูอ่ื้น ในเร่ืองของเวลาก าลงักายและก าลงั
ทรัพย ์

คุณลกัษณะ 10 ประการน้ี เป็นทั้งแนวทางและเป้าหมายในการจดัการศึกษาและ 
อบรมสั่งสอนนกัเรียนของสถานศึกษาทุกระดบัและเจา้หนา้ท่ีในสถานศึกษาตอ้งถือปฏิบติัดว้ย 

การกระท าของครูที่สังคมไม่ชอบ เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
1. ขาดความรับผดิชอบ 
2. การเป็นคนเจา้อารมณ์ 
3. ขาดความยติุธรรม 
4. เห็นแก่ตวั 
5. ประจบสอพลอ 

การกระท าของครูที่สังคมชอบ เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
1. ตั้งใจสอนและสอนเขา้ใจแจ่มแจง้ 
2. ความเขา้ใจและเป็นกนัเอง 
3. ความรับผดิชอบ 
4. มีความยติุธรรม 
5. ความเมตตา 
6. ร่าเริง แจ่มใส สุภาพ 
7. มีวธีิสอนแปลก ๆ 
8. มีอารมณ์ขนั 



9. เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
ความบกพร่องของครู เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
ครูชาย 

1. ความประพฤติไม่เรียบร้อย 
2. มวัเมาในอบายมุข 
3. การแต่งกายไม่สุภาพ 
4. การพดูจาไม่สุภาพ 
5. ไม่รับผดิชอบการงาน 

ครูหญิง 
1. การแต่งกายไม่สุภาพ 
2. ความเป็นคนเจา้อารมณ์ 
3. ประพฤติไม่เรียบร้อย 
4. ไม่รับผดิชอบการงาน 
5. ชอบนินทา 
6. จูจ้ี้ข้ีบ่น 
7. วางตวัไม่เหมาะสม 
8. คุยมากเกินไป 

หน้าที่ของครูทีจ่ าเป็นมากทีสุ่ด คือ 
1. สอนและอบรม 
2. การเตรียมการสอน 
3. หนา้ท่ีธุรการ เช่น ท าบญัชีเรียกช่ือและสมุดประจ าวนั 
4. การแนะแนว 
5. การศึกษา คน้ควา้เพ่ิมเติม 
6. ดูแลอาคารสถานท่ี 
7. ท าความเขา้ใจเดก็ 

ลกัษณะของครูทีด่ ีเรียงตามล าดบั คือ 
1. ความประพฤติเรียบร้อย 
2. ความรู้ดี 
3. บุคลิกการแต่งกายดี 
4. สอนดี 
5. ตรงเวลา 



6. มีความยติุธรรม 
7. หาความรู้อยูเ่สมอ 
8. ร่าเริง แจ่มใส 
9. ซ่ือสัตย ์
10. เสียสละ 

ส่ิงที่ครูไม่ควรกระท า 
1. ครูมาสาย คติประจ าใจ คือ สอนนอ้ยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยก าลงัเหมาะ 
2. ครูคา้ขาย คติประจ าใจ คือ ครูท่ีมีความเพยีร ตอ้งท าโรงเรียนใหเ้ป็นตลาด ครูท่ีมี 

ความสามารถ ตอ้งท าตลาดใหเ้ป็นโรงเรียน 
3. ครูคุณนาย คติประจ าใจ คือ อยูอ่ยา่งคุณนาย สบายทุกอยา่ง หนทางสะดวก  

พรรคพวกมากมี 
4. ครูสุราบาล คติประจ าใจ คือ ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตยถ์อน จนัทร์เกียจคร้าน 

องัคารหยดุ พธุลา พฤหสัมากม้หนา้ไม่สู้คน 
5. ครูเกียจคร้าน คติประจ าใจ คือ สอนมัง่ ไม่สอนมัง่ สตางคเ์ท่าเดิม 
6. ครูหวัโบราณ คติประจ าใจ คือ คิดเป็นกคิ็ดไป แกปั้ญหาเป็นกแ็กปั้ญหาไป แต่ 

ฉนัจะสอนอยา่งไร ใครอยา่มายุง่กบัฉนั 
7. ครูปากมา้ คติประจ าใจ คือ นินทาวนัละมาก ๆ ปากผอ่งใส 
8. ครูหนา้ใหญ ่คติประจ าใจ คือ ใหญ่ท่ีโรงเรียน ไปเป็นเสมียนท่ีอ าเภอ เห่อ 

เจา้นายไดส้องขั้น 
9. ครูใจยกัษ ์คติประจ าใจ คือ หนา้ตาขมึงขึงขงั ดุด่าไม่ฟังเหตุผล 

หลกัสิบประการของความเป็นครูด ี
1. มุ่งม่ันวิชาการ 

ครูมีบทบาทหนา้ท่ีในการเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน าไปถ่ายทอดใหแ้ก่ศิษยท่ี์ 
จ าเป็นส าหรับครูคือ 

1. ศาสตร์ท่ีจะสอน 
ครูตอ้งติดตามความกา้วหนา้ของวชิาท่ีจะถ่ายทอด จากหนงัสือ เอกสาร  

วารสาร ตามส่ือต่าง ๆ ตลอดจนเขา้ประชุมเพ่ือรับรู้ความคิดใหม่ ๆ ขอ้คน้พบท่ีขยายความรู้ออกไป
อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูจะเตรียมพร้อมใหต้นเองมีความรู้ทนัสมยัต่อเหตุการณ์ 

2. ศาสตร์การสอน 
แมค้รูจะมีความรู้ดีในศาสตร์สาขาท่ีช านาญ แต่ความรู้เหล่านั้น จะไม่มี 



ประโยชนต่์อวชิาชีพครูแมแ้ต่นอ้ย หากครูยงัขาดความรู้เร่ืองของการถ่ายทอดวชิาการเหล่านั้น ครูจึง
จ าเป็นตอ้งติดตาม ศึกษา คน้ควา้ ใหท้นัต่อความกา้วหนา้ของศาสตร์การสอนเพ่ือคน้หาวธีิการท่ีจะ
อธิบายหรือถ่ายทอดใหศิ้ษยเ์ขา้ใจสาระต่าง ๆ 

3. ศาสตร์การพฒันาคน 
โดยท่ีอาชีพครูเป็นอาชีพสร้างคนท่ีมีศกัยภาพใหแ้ก่ประเทศชาติ ผูส้ร้างจึง 

จ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ และถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งพฒันาคนใหมี้ความพร้อมดา้นวชิาการ วชิาชีพ และ
การด ารงตนใหเ้ป็นคนดีท่ีสังคมปรารถนา 

2. รักงานสอน 
ครูตอ้งมีความศรัทธาต่อวชิาชีพของตน ตอ้งมีความรักการสอน สนใจท่ีจะ 

พฒันาการสอนใหน่้าสนใจ เปล่ียนแปลงวธีิการสอนเพือ่ใหไ้ดผ้ล รู้จกัวธีิถ่ายทอดท่ีท าใหผู้เ้รียน
เขา้ใจง่ายใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาการเรียนของตนเอง ใหรู้้จกัวธีิเรียน เรียนดว้ยความสุขและรับรู้
สาระในศาสตร์ท่ีครูสอน 

3. อาทรศิษย์ 
ครูตอ้งเมตตา รัก เขา้ใจ และเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย ์ห่วงใยวา่จะประสบความส าเร็จ 

หรือไม่ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีลูกศิษยป์ระสบ ใหเ้กียรติและยอมรับในความแตกต่าง ไม่ดูถูกหรือ
เยยีบย  ่าลูกศิษย ์ใหก้ารช่วยเหลือทั้งทางดา้นการเรียนและชีวติ 

4. คิดดี 
ครูตอ้งมีความคิดท่ีดี ความคิดท่ีเป็นบวกต่อศิษย ์ต่อการสอน ต่อวชิาชีพ ต่อ 

สถาบนั และต่อเพ่ือนร่วมงาน คิดในส่ิงท่ีดี และใหคิ้ดอยูเ่สมอวา่อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีคุณค่าท่ีสุด 
เป็นตน้ความคิดท่ีเป็นบวกจะช่วยใหค้รูท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. มีคุณธรรม 
ความมีคุณธรรมของครูมีความจ าเป็นต่อวชิาชีพครู คุณธรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความ 

ยติุธรรมดา้นการสอน การประเมินผล ความตอ้งการใหลู้กศิษยป์ระสบผลส าเร็จ ครูตอ้งมีความ
อดทน ระงบัอารมณ์ไดดี้ ไม่ท าร้ายคน เสียสละ มีความอายท่ีจะกระท าผดิ และมีหลกัศาสนายดึมัน่ 
มีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะประพฤติตนใหถู้กตอ้งตามระเบียบ ประเพณี และวฒันธรรมของสงัคม 
นั้น ๆ 

6. ช้ีน าสังคม 
ครูตอ้งช่วยช้ีน าสงัคม น าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ช่วยแกปั้ญหา ท าตนเป็นตวัอยา่ง เช่น  

เร่ืองของขยะส่ิงแวดลอ้ม และการประหยดัพลงังาน ช่วยชุมชนในดา้นต่าง ๆ ทั้งการแกปั้ญหาเพ่ือ
คุณภาพชีวติท่ีดีของสังคม และการช่วยน าสงัคมใหเ้ป็นสงัคมท่ีดีงาม 
 



7. อบรมจิตใจ 
การพฒันาผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญั ครูจึงตอ้งช่วยใหข้อ้คิดท่ีดี อบรม ตกัเตือน สั่งสอน 

ใหศิ้ษยป์ระพฤติดี ด ารงอยูใ่นศีลธรรม หนา้ท่ีของครูจึงไม่ใช่เป็นเร่ืองของการสอนหนงัสือเท่านั้น 
แต่จะตอ้งอบรมจิตใจใหมี้คุณธรรม จริยธรรมอยูเ่สมอ 

8. ใฝ่ความก้าวหน้า 
การไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี รักท่ีจะช่วยใหป้ระเทศกา้วหนา้ เผยแพร่ผลงานวชิาการ 

ใหแ้ก่ชุมชนไม่หยดุย ั้ง ครูจะตอ้งท าใหชี้วติของครูกา้วต่อไปเพ่ือท่ีจะท าประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง ศิษย ์
สังคมและประเทศชาติ 

9. วาจางาม 
ค าพดูเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งประสบ 

ความส าเร็จ ค าพดูท่ีดียอ่มท าใหผู้เ้รียนเกิดก าลงัใจ มีความมุมานะ ในทางตรงกนัขา้ม ค าพดูไม่ดี 
ยอ่มท าใหผู้ฟั้งเกิดความทุกข ์ไม่สบายใจ และท าใหเ้กิดความทอ้ถอย ไม่อยากเรียน ครูจึงตอ้งฝึกการ
พดูใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ ฝึกการพดูเพ่ือจูงใจและส่งเสริมท าใหศิ้ษยเ์กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามและถูกตอ้ง 

10. รักความเป็นไทย 
สถาบนัการศึกษาเป็นศนูยก์ลางการพฒันาคนใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัของ 

ประเทศชาติดงันั้น ครูจึงตอ้งส่งเสริมพฒันาเอกลกัษณ์ไทย เพื่อใหศิ้ษยเ์ป็นผูธ้ ารงรักษาเอกลกัษณ์
ไทยเอาไวโ้ดยเฉพาะในยคุโลกาภิวตัน์ ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนจ าเป็นตอ้งธ ารงไวใ้หม้ัน่คง 
แมว้า่เทคโนโลยจีะพฒันาไปไดไ้กล จนท าใหแ้ต่ละชาติสามารถติดต่อ รับรู้ และถ่ายทอดวฒันธรรม
ซ่ึงกนัและกนัไดก้ต็าม แต่เอกลกัษณ์เฉพาะของคนในชาติ เช่น เร่ืองของความเช่ือ วฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม ควรช่วยกนัสืบสาน ส่งเสริม และธ ารงไว ้เพ่ือท าใหเ้ยาวชนเกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 




