
คำนำ 

โรงเรียนบานชุมแสงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล  ท้ังจากการบรรจุและ
แตงต้ังในตำแหนงครูผูชวยครูอัตราจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนโดยผูปฏิบัติหนาท่ีครู
จะตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณกิจกรรมและการทำงานอันนำไปสูการพัฒนาผูเรียนให
ครบทุกดานท้ังทางกายทางจิตหรือทางอารมณทางสังคมและทางสติปญญาซึ่งรวมไปถึงพฒันาการทาง
จิตวิญญาณดวยเพื่อใหการปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสูครูอาชีพท่ีมีความมุงมั่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใหครบทุกดานท้ังความดีความเกงสุขภาพรางกาย
แข็งแรงมีความมั่นคงทางอารมณผูปฏิบัติหนาท่ีครูจึงควรมีคูมือมีแนวปฏิบัติและแนวทางใน 
การปฏิบัติงานจึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานขาราชการครูข้ึน 

โรงเรียนบานชุมแสงหวังเปนอยางยิง่วาคูมือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล  ฉบับนี้จะ
เปนประโยชนแกผูเกี่ยวของทุกฝายในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
หลักธรรมาภิบาลตอไป 
 
 

โรงเรียนบานชุมแสง  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การบริหารงานบุคคล 
 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใชคนท่ีอยูรวมกันในองคกรนัน้ๆใหทำงานไดผลดี
ท่ีสุดส้ินเปลืองคาใชจายนอยท่ีสุดในขณะเดียวกันก็สามารถทำใหผูรวมงานมีความสุขมีความพอใจท่ีจะ
ใหความรวมมือและทำงานรวมกับผูบริหารเพื่อใหงานขององคกรนั้นๆสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

แนวคิด 
1) ปจจัยทางการบริหารท้ังหลายคนถือเปนปจจัยทางการบริหารท่ีสำคัญท่ีสุด 
2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบริหารจะตองมีความรู 

ความเขาใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 
3) การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถจะมีสวนทำใหบุคลากรมี

ขวัญกำลังใจมีความสุขในการปฏิบัติงานสงผลใหงานประสบผลสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
4) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องจะทำใหบุคลากร

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือรนพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
5) การบริหารงานบุคคลเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดเสียเปนสำคัญ 

1. มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
ประเภทผูสอน 
สายงานการสอน 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานการสอนมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียน 
การสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธกีารท่ีหลากหลายมีการศึกษาวิเคราะหวิจัย 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยเนนความสำคัญท้ังความรูคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 
ท่ีดีงามและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
ช่ือตำแหนง 

ครูผูชวย 
คร ู

ช่ือวิทยฐานะ 
ครูชำนาญการ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ 



 
 



 
 
 
 
 
 
มาตรฐานตำแหนง 



ช่ือตำแหนงครูผูชวย 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหนาท่ีในการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
กอนแตงต้ังใหดำรงตำแหนงครูและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหนง 
1. มีวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นท่ีก.ค.ศ. กำหนดเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสำหรับตำแหนงนี ้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

การใหไดรับเงินเดือน 
ใหไดรับเงินเดือนอันดับครูผูชวย 

มาตรฐานตำแหนง 
ช่ือตำแหนงครู 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาพัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความรวมมือกับผูปกครอง
บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนการบริการสังคมดานวิชาการและ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพฒันาผูเรียน 

ตามศักยภาพ 
6. ทำนุบำรุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ศึกษาวิเคราะหวิจัยและประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหนง 



1. มีวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นท่ีก.ค.ศ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนงนี ้

2. ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงครูผูชวยเปนเวลา 2 ปโดยผานการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎก.ค.ศ. หรือดำรงตำแหนงอื่น 
ท่ีก.ค.ศ. เทียบเทา 

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
การใหไดรับเงินเดือน 

ใหไดรับเงินเดือนอันดับคศ.1 
ผูดำรงตำแหนงครูผูใดผานการประเมินมีวิทยฐานะครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษ 

ครูเช่ียวชาญหรือครูเช่ียวชาญพิเศษตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีก.ค.ศ. กำหนดใหไดรับเงินเดือน 
อันดับคศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือคศ.5 ตามลำดับ 
มาตรฐานตำแหนง 
ช่ือตำแหนงครูชำนาญการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาพัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความรวมมือกับผูปกครอง
บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนการบริการสังคมดานวิชาการและ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

มีความรูความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบในระดับพื้นฐานมีความ 
สามารถในการออกแบบการเรียนรูบริหารจัดการช้ันเรียนพัฒนาผูเรียนโดยแสดงใหเห็นวา 
มีการดำเนินการตามแนวทางท่ีหลักสูตรกำหนดและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพมีทักษะ 
การจัดการเรียนรูและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบสามารถ 
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูเปนผูมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหนง 

ดำรงตำแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ปสำหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 4 ปสำหรับผูมีวุฒิ 
ปริญญาโทและ 2 ปสำหรับผูมีวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหนงอื่นท่ีก.ค.ศ. เทียบเทาและ 
ผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีก.ค.ศ. กำหนดหรือดำรงตำแหนงอื่นท่ีมีวิทยฐานะ 
ชำนาญการ 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 

ใหไดรับเงินเดือนอันดับคศ.2 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ 
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ลักษณะงาน 

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนกระบวนการในการบริหารบุคคลท่ีจะเขามา 
ดำรงตำแหนงครูซึ่งตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ. 2547 มาตรา 56 บัญญัติใหผูใดท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหเขารับราชการเปน



ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตำแหนงครูใหผูนั้นเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตำแหนงครูผูชวยเปนเวลาสองปกอนแตงต้ังใหดำรงตำแหนงครูเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทักษะและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพท้ังในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหนาท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพครูตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีก.ค.ศ. กำหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมใชกับผูดำรงตำแหนงครูผูชวยเพื่อแตงต้ังเปนตำแหนงครูสวนการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ใชกับตำแหนงอื่นท่ีบรรจุเขามาเชนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 
 
กฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และท่ีแกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 56 

2. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ท่ีศธ 0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

3. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ท่ีศธ 0206.3/ว 24 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2548 เรื่องการปรับปรุง
การกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ท่ีศธ 0206.2/ว 1 ลงวันท่ี 2 มกราคม 2551 เรื่องการปรับ 
อัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ท่ีศธ 0206.2/440 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2551 เรื่อง 
การแตงต้ังครูผูชวยใหดำรงตำแหนงครู 



 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสำหรับตำแหนงครูผูชวยเปนไปตามหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ท่ีศธ 0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2548) ดังนี้ 
การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
หมวดท่ี 1 การปฏิบัติตน 

1. วินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับขาราชการครู 
1.1 วินัยในตนเอง 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ียอมรับในสถานศึกษา 

1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยและรักษาวินัยของทางราชการ 
ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ียอมรับในสถานศึกษา 

1.3 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับขาราชการครู 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับขาราชการครู 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับขาราชการครู 
ระดับ 3 การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมสำหรับขาราชการครูเปนท่ียอมรับใน 

สถานศึกษา 
1.4 บทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองท่ีดี 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเปน 

พลเมืองท่ีดี 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองท่ีดี 
ระดับ 3 การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองท่ีดี 

เปนท่ียอมรับในสถานศึกษาและชุมชน 
1.5 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑและ 

วิธีปฏิบัติราชการ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑและ 

วิธีปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 



ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายอยางมีระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ 
และวิธีปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองสม่ำเสมอ 

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2.1 มาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ 3 การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
ระดับ 3 การประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ียอมรับในสถานศึกษา 
3. เจตคติตอวิชาชีพครู 

3.1 คุณคาและความสำคัญของวิชาชีพครู 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในคุณคาและความสำคัญของวิชาชีพครู 
ระดับ 2 ปฏิบัติหนาท่ีของการเปนครูดวยความเต็มใจ 
ระดับ 3 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

3.2 บทบาทหนาท่ีของตนเองในฐานะครูท่ีดี 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของครูท่ีดี 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของครูท่ีดี 
ระดับ 3 การปฏิบัติตนเปนท่ียอมรับในสถานศึกษา 

3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาในวิชาชีพครู 
ระดับ 2 สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาของตนเองได 
ระดับ 3 การพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูท่ีกำหนดสามารถนำไปสูการปฏิบัติได 
4. การพัฒนาตนเอง 

4.1 การใฝรูใฝเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูกระตือรือรนและสนใจการเรียนรู 
ระดับ 2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆในบางโอกาส 
ระดับ 3 แสวงหาความรูและนำความรูมาใชอยางสม่ำเสมอ 

4.2 ความฉลาดทางอารมณ 
ระดับคุณภาพ 



ระดับ 1 สามารถควบคุมอารมณไดในบางสถานการณ 
ระดับ 2 ความสามารถควบคุมอารมณไดในทุกสถานการณ 
ระดับ 3 สามารถควบคุมอารมณและตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตางๆได 

อยางเหมาะสม 
4.3 การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เห็นคุณคาของงานท่ีปฏิบัติ 
ระดับ 2 มีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับ 3 มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสำเร็จจนเปนท่ียอมรับ 
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เห็นคุณคาของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระดับ 2 มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยูเสมอ 
ระดับ 3 เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีเปนท่ียอมรับของเพื่อนรวมงานในสถานศึกษา 

และชุมชน 
5.2 การปรับตัว 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 สนใจเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเขากับวัฒนธรรมองคกรไดบางโอกาส 
ระดับ 3 ปฏิบัติตนไดถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเปนครูท่ีดี 
 
 
6. การดำรงชีวิตท่ีเหมาะสม 

6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจในหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
ระดับ 3 สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

6.2 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เห็นคุณคาของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับ 2 สามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวไดอยางเหมาะสม 
ระดับ 3 การดำเนินชีวิตเปนท่ียอมรับในสถานศึกษา 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติงาน 
1. การจัดการเรียนรู 

1.1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสาระการเรียนรู 



ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรูผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและ 

สาระการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระ 

การเรียนรู 
ระดับ 3 นำผลวิเคราะหไปใชในการวางแผนจัดการเรียนรู 

1.2 การออกแบบการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถออกแบบการเรียนรูได 
ระดับ 3 นำผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูได 

1.3 การวิจัยและแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
ระดับ 2 นำวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนได 
ระดับ 3 มีรายงานการวิจัยท่ีแสดงถึงการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

1.4 การรายงานผลการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการรายงานผลการเรียนรู 
ระดับ 2 สามารถจัดทำรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนได 
ระดับ 3 รายงานผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบถูกตองและสมบูรณ 
2. การพัฒนาผูเรียน 

2.1 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียน 
ระดับ 2 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรูเปนบางแผน 
ระดับ 3 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรูทุกแผน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ของผูเรียน 

ระดับ 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียนได 
ระดับ 3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน 

ท่ีจัดเปนท่ียอมรับในสถานศึกษา 
2.3 การพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
 

ระดับคุณภาพ 



ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 
ระดับ 2 มีความรูความเขาใจวิธีการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
ระดับ 3 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดอยางเหมาะสม 

2.4 การปลูกฝงวินัยและความเปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจและเห็นความสำคัญของการปลูกฝงวินัยและความ 
เปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 

ระดับ 2 มีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพือ่ปลูกฝงวินัยความเปนประชาธิปไตย 
ใหแกผูเรียน 

ระดับ 3 สอดแทรกปลูกฝงวินัยและความเปนประชาธิปไตยใหแกผูเรียนในการจัด 
การเรียนรูอยางสม่ำเสมอ 

2.5 การสรางคานิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจในความเปนไทยใหผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการสรางคานิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจ 
ในความเปนคนไทยใหแกผูเรียน 

ระดับ 2 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสรางคานิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจ 
ในความเปนไทยใหแกผูเรียน 
ระดับ 3 จัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมสรางคานิยมท่ีดีงามและความภูมิใจในความ 

เปนคนไทยใหแกผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
2.6 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
ระดับ 2 ดำเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางสม่ำเสมอ 
ระดับ 3 การดำเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนท่ียอมรับในสถานศึกษา 

และชุมชน 
3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 

3.1 การพัฒนาส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ใชส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
ระดับ 2 พัฒนาส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียน 
ระดับ 3 ผลของการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเปนท่ียอมรับในสถานศึกษา 

3.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีการสำรวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ระดับ 3 มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ในการจัดการเรียนรู 



3.3 การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 รูเขาใจและเห็นประโยชนของการใชและสรางเครือขายทางวิชาการ 
ระดับ 2 รวมกิจกรรมกับเครือขายทางวิชาการ 
ระดับ 3 ใชเครือขายทางวิชาการใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนรู 
4. การพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 งานบริหารท่ัวไป 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป 
ระดับ 2 กระตือรือรนในการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปตามท่ีไดรับมอบหมายจนเกิดผลสำเร็จและทันเวลา 
ท่ีกำหนด 

4.2 งานสนับสนุนทางวิชาการ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ระดับ 2 กระตือรือรนในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลสำเร็จและ 

ทันเวลาท่ีกำหนด 
4.3 โครงการหรอืกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับ 2 กระตือรือรนในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลสำเร็จและ 

ทันเวลาท่ีกำหนด 
5. ความสัมพันธกับชุมชน 

5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เห็นประโยชนของการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
ระดับ 2 ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอยางเปนระบบ 
ระดับ 3 นำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไปใชใหเกิดประโยชน 

5.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
ระดับ 2 รวมกิจกรรมกับผูปกครองและชุมชน 
ระดับ 3 ประสานความรวมมือกับชุมชนไดอยางเหมาะสม 

5.3 การนำชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 



ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการนำชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
ระดับ 2 นำชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
ระดับ 3 นำชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

5.4 การใหบริการชุมชน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการใหบริการชุมชน 
ระดับ 2 ใหบริการชุมชน 
ระดับ 3 ใหบริการชุมชนอยางสม่ำเสมอ 

5.5 การแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับ 2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับ 3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชนอยางสม่ำเสมอ 

ระดับสถานศึกษา 
1. ผูอำนวยการสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

จำนวน 3 คนประกอบดวยผูอำนวยการสถานศึกษาเปนประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนเปนกรรมการและขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีผูอำนวยการสถานศึกษาแตงต้ังใหทำหนาท่ีเปนผูควบคุมดูแลการเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขมเปนกรรมการและเลขานุการ 

2. ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีใหคำปรึกษาแนะนำรวมท้ังประเมินผลการเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขมโดยยึดหลักเกณฑการมีสวนรวม 

3. ใหคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมทุกสามเดือน 
รวมแปดครั้งในเวลาสองป 

4. เมื่อผูอำนวยการสถานศึกษาไดรับรายงานผลการประเมินแตละครั้งใหดำเนินการดังนี ้
4.1 เห็นวาผลการประเมินต่ำกวาเกณฑท่ีก.ค.ศ. กำหนดและผูอำนวยการ 

สถานศึกษาเห็นวาควรทบทวนก็อาจใหคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งและหากผลการ
ประเมินยังต่ำกวาเกณฑท่ีก.ค.ศ. กำหนดใหผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหผูนั้นออกจากราชการภายใน
หาวันทำการนับแตวันท่ีไดรับรายงานแลวแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว 

4.2 กรณีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑท่ีก.ค.ศ. กำหนดและผูอำนวยการสถานศึกษา 
เห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการก็ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการภายในหาวันทำการนับแตวันท่ีไดรับ 
รายงานแลวแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว 

1.2 กรณีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑท่ีก.ค.ศ. กำหนดใหมีการเตรียมความ 
พรอมและพัฒนาอยางเขมตอไปและเมื่อผานการประเมินทุกครั้งจนครบสองปแลวและเห็นวาควรใหผู
นั้นรับราชการตอไปก็ใหรายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณาอนุมัติและแจงใหผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังแตงต้ังผูนั้นใหดำรงตำแหนงครูตอไปพรอมท้ัง
แจงใหผูไดรับการแตงต้ังทราบ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



1. นำผลการประเมินของคณะกรรมการเมื่อครบสองปท้ังแปดครั้งเสนอท่ีประชุมอ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาการอนุมัติ 

2. เมื่อท่ีประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาอนุมัติสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจงผลการ 
ประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาครั้งท่ี…….วันท่ี…………………ใหโรงเรียนดำเนินการส่ังแตงต้ังพรอม
ท้ังสงคำส่ังใหสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจความถูกตองของคำส่ังแลวสงคำส่ังใหกลุมงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงคำส่ังไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และก.ค.ศ.สวนกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุในตำแหนงอื่นนอกจากตำแหนง
ครูผูชวยเชนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ยังคงใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตำแหนงนั้นเปนไปตามหลักเกณฑท่ีก.ค.ศ. กำหนดซึ่งปจจุบันยังไมมีกฎก.ค.ศ. จึงใชกฎก.พ.ฉบับท่ี 21 
(พ.ศ. 2542) กำหนดเดิม 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนการประเมินการพัฒนาอยางเขม 
ผูอำนวยการสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
           คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง 
           ประเมินผลทุกสามเดือน 
           รวมแปดครั้งในเวลาสองป 
 
คณะกรรมการสรุปการประเมินแตละครั้ง 
สงใหผูอำนวยการสถานศึกษา                            ผลการประเมินต่ำกวาเกณฑท่ีก.ค.ศ. กำหนด 
           ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

            แจงผูนั้นทราบและรายงานสำนักงาน 
                    เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงคำส่ังไปยัง 
สพฐ. ก.ค.ศ. และกลุมงานท่ีเกี่ยวของ          ผลการประเมินท้ัง 8 ครั้งใน 2 ป 
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา           เปนไปตามเกณฑท่ีก.ค.ศ. กำหนด 

           ผูอำนวยการสถานศึกษารายงาน 
             ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจงผลการประชุม 
ใหผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังแตงต้ัง 
แลวสงคำส่ังไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบ 
             นำเสนออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
                พิจารณาอนุมัติ  
  
 
 
 
 
 
 
ขอสังเกตในระดับการปฏิบัติ 

1. การนับเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองปใหนับวันเขาปฏิบัติราชการ 
วันแรกเปนวันเริ่มตนและนับระยะเวลาส้ินสุดตามปปฏิทิน 

2. กรณีลาคลอดบุตรลาปวยซึ่งจำเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานลาปวยเพราะประสบ 



อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี
หรือลาเพื่อเขาตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลเปนระยะเวลาเกินกวาเกาสิบวันไมใหนับระยะเวลา
ท่ีเกินเกาสิบวันดังกลาวรวมเปนเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

3. วันเดือนปท่ีแตงต้ังครูผูชวยใหดำรงตำแหนงครูและใหไดรับเงินเดือนตองไมเปน 
วันเดียวกัน 

4. การประเมินผลสรุปทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลา 2 ปรวม 8 ครั้งโดยใชแบบประเมิน 
เดียวกัน 

5. เกณฑการประเมินครูผูชวยตองไดคะแนนการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนา 
อยางเขมครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 4 อยางต่ำรอยละ 50 สำหรับการประเมินครั้งท่ี 5 ถึงครั้งท่ี 8 
ตองเปนการประเมินรอยละ 60 จึงจะถือเปนเกณฑการประเมินแตละครั้ง 
2. มาตรฐานวิทยฐานะครู 
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 

1. ใหผูประสงคขอรับการประเมินยื่นคำขอไดตลอดปรอบปละ 1 ครั้งโดยสงคำขอพรอมท้ัง
ผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ซึ่งเปนเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผลงานทางวิชาการ 
จำนวน 4 ชุดตอผูบังคับบัญชาช้ันตนเพื่อตรวจสอบและรับรองแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 
ถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. คุณสมบัติของผูยื่นคำขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะครูชำนาญการตองมีคุณสมบัติคือ 
2.1 ดำรงตำแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ปสำหรับผูมีวุฒิวุฒิปริญญาตรี 4 ป 

สำหรับวุฒิปริญญาโทและ 2 ปสำหรับวุฒิปริญญาเอกนับถึงวันท่ียื่นคำขอหรือดำรงตำแหนงอื่นท่ีก.ค.
ศ.เทียบเทา 

2.2 มีภาระงานสอนไมต่ำกวาภาระงานข้ันต่ำตามท่ีสวนราชการตนสังกัดกำหนด 
โดยความเห็นชอบของก.ค.ศ. 

2.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนา 
ผูเรียนยอนหลัง 2 ปติดตอกันนับถึงวันท่ียื่นคำขอ 

3. ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดานคือ 
ดานท่ี 1ดานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพิจารณาจากขอมูล 

ของบุคคลและหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเอกสารหลักฐานประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)/ 
คำรับรองของผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา/เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวม 
ในการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดานท่ี 2 ความรูความสามารถพิจารณาจากการพัฒนางานในหนาท่ีและการพัฒนา 
ตนเองคือ 

สวนท่ี 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนพิจารณาจากหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรูส่ือนวัตกรรมแฟมสะสมผลงานคัดสรร 

สวนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระท่ีรับผิดชอบ
หรืองานท่ีรับผิดชอบพิจารณาจากการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตางๆผลการทดสอบความรู
จากหนวยงานหรือสถานบันทางวิชาการท่ีก.ค.ศ. ใหการรับรองการประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนา



วิชาการและวิชาชีพและการนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงานตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมนอยกวา 
รอยละ 65กรณีคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 มีความเห็นวาผลการประเมิน
อยูในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาใหผานเกณฑไดใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้งครั้งละไมเกิน3 เดือน 
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

วิชาชีพ(Profession) เปนอาชีพใหบริการแกสาธารณชนท่ีตองอาศัยความรูความชำนาญ 
เปนการเฉพาะไมซ้ำซอนกับวิชาชีพอื่นและมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยผูประกอบ 
วิชาชีพตองฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนท่ีจะประกอบวิชาชีพตางกับ
อาชีพ(Career) ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีตองทำใหสำเร็จโดยมุงหวังคาตอบแทนเพื่อการดำรงชีพเทานั้น 
วิชาชีพซึ่งไดรับยกยองใหเปนวิชาชีพช้ันสูงผูประกอบวิชาชีพยอมตองมีความรับผิดชอบอยางสูงตามมา
เพราะมีผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชนจึงตองมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูรับบริการและสาธารณชนโดยผูประกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวย
วิธีการแหงปญญา (Intellectual Method) ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ (Long Period of 
Training) มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (ProfessionalAutonomy) และมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) รวมท้ังตองมีสถาบันวิชาชีพ (Profession 
Institution) หรือองคกรวิชาชีพ (Professional Organization) เปนแหลงกลางในการสรางสรรค
จรรโลงวิชาชีพ 
การกำหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม 

วิชาชีพทางการศึกษานอกจากจะเปนวิชาชีพช้ันสูงประเภทหนึ่งเชนเดียวกับวิชาชีพ 
ช้ันสูงอื่นเชนแพทยวิศวกรสถาปนิกทนายความพยาบาลสัตวแพทยฯลฯซึ่งจะตองประกอบ 
วิชาชีพเพื่อบริการตอสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้นๆแลวยังมีบทบาทสำคัญตอสังคม 
และความเจริญกาวหนาของประเทศกลาวคือ 
 

1. สรางพลเมืองดีของประเทศโดยการใหการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจะทำใหประชาชน 
เปนพลเมืองดีตามท่ีประเทศชาติตองการ 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติจากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึง่ใหมีการรักษา

ความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนาน 
จากบทบาทและความสำคัญดังกลาวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 

จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานกำกับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยกำหนด 
ใหมีองคกรวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาใหมีอำนาจหนาท่ีกำหนดมาตรฐาน
วิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมท้ังพระราชบัญญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546ซึ่ง
เปนกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษากำหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม
ประกอบดวย 

1. วิชาชีพครู 



2. วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
3. วิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
4. วิชาชีพควบคุมอื่นท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

การกำหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุมจะเปนหลักประกันและคุมครองให 
ผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพรวมท้ังจะเปนการพัฒนาและยกระดับ 
มาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึน 
การประกอบวิชาชีพควบคุม 

ครูผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นท่ีกฎกระทรวง 
กำหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจำกัดและเงื่อนไขของคุรุสภา
ดังนี ้

1. ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ี 
คุรุสภากำหนดผูไมไดรับอนุญาตหรือสถานศึกษาท่ีรับผูไมไดรับใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพ 
ควบคุมในสถานศึกษาจะไดรับโทษตามกฎหมาย 

2. ตองประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมท้ังตองพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องเพื่อดำรงไวซึ่งความรูความสามารถและความชำนาญการตามระดับคุณภาพของ 
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

3. บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวชิาชีพมีสิทธิกลาวหา 
หรือกรรมการคุรุสภากรรมการมาตรฐานวิชาชีพและบุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพ 
ท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณได 

4. เมื่อมีการกลาวหาหรือกลาวโทษคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยช้ีขาดให 
ยกขอกลาวหา/กลาวโทษตักเตือนภาคทัณฑพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ไดและผูถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตไมสามารถประกอบวิชาชีพตอไปไดกากำหนดใหวิชาชีพ
ทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุมนับเปนความกาวหนาของวิชาชีพทางการศึกษาและเปนการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึนอันจะเปนผลดีตอผูรับบริการทางการศึกษาท่ีจะไดรับการศึกษาอยางมี
คุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนดวยซึ่งจะทำใหวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับความ
เช่ือถือศรัทธามีเกียรติและศักด์ิศรีในสังคม 
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาคือขอกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ี 
พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ
ปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพสามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแก
ผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการท่ีมีคุณภาพตอบสังคมไดวาการท่ีกฎหมายใหความสำคัญกับ
วิชาชีพทางการศึกษาและกำหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้นเนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะตอง
ใชความรูทักษะและความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2546 มาตรา 49 กำหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดานประกอบดวย 

1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพหมายถึงขอกำหนดสำหรับผูท่ีจะเขามา 
ประกอบวิชาชีพจะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพจึงจะ 
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลท่ีมีความรู 



ความสามารถและมีประสบการณพรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายถึงขอกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผล 

เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดพรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความชำนาญ 
ในการประกอบวิชาชีพท้ังความชำนาญเฉพาะดานและความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงานหรืออยางนอยจะตองมีการพฒันาตามเกณฑท่ีกำหนดวามีความรูความสามารถและ
ความชำนาญเพียงพอท่ีจะดำรงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไมนั่นก็คือการ
กำหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป 

3. มาตรฐานการปฏิบัติตนหมายถึงขอกำหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบ 
วิชาชีพโดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวงัในการประพฤติปฏิบัติเพื่อดำรง 
ไวซึ่งช่ือเสียงฐานะเกียรติและศักด์ิศรีแหงวิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ 
วิชาชีพท่ีคุรุสภาจะกำหนดเปนขอบังคับตอไปหากผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพทำใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นจนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลวผูนั้นอาจถูก 
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(1) ยกขอกลาวหา 
(2) ตักเตือน 
(3) ภาคทัณฑ 
(4) พักใชใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแตไมเกิน 5 ป 
(5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54) 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม 

ครั้งท่ี 5/2548 วันท่ี 21 มีนาคม 2548 และท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งท่ี 6/2548 วันท่ี 18 
เมษายน 2548 ไดอนุมัติใหออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เปนท่ีเรียบรอยแลว 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญของผูประกอบวิชาชีพซึ่งจะตอง 
ประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอผูรับบริการอันถือเปนเปาหมายหลักของการประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหสามารถ 
นำไปใชในการประกอบวิชาชีพใหสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูงและไดรับการยอมรับยกยองจากสังคม 
สมรรถนะของครู (ID-Plan) 

สมรรถนะเปนคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลซี่งมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานท่ีมี 
ประสิทธิผลหรือเปนไปตามเกณฑหรือการมีผลงานท่ีโดดเดนกวาในการทำงานหรือสถานการณนั้น 

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and personnels competency) 
หมายถึงพฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ 
(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลและสงผลตอความสำเร็จ 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางโดดเดน 
สมรรถนะมีองคประกอบ 3 ประการคือ 

1. ความรู (Knowledge) 
2. ทักษะ (Skills) 
3. คุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) 



สมรรถนะมี 2 ประเภทคือ 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
2. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การพัฒนาตนเอง 
4. การทำงานเปนทีม 
 

สมรรถนะประจำสายงาน 
สมรรถนะประจำสายงานเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีทำใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงาน

ไดผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมไดเดนชัดเปนรูปธรรมโดยเปนคุณลักษณะเฉพาะสำหรับสายงาน
ครูคือ 

1. การออกแบบการเรียนรู 
2. การพัฒนาผูเรียน 
3. การบริหารจัดการช้ันเรียน 

มาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
มาตรฐานความรู 

มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรอง 
โดยมีความรูดังตอไปนี้ 

1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
3. การจัดการเรียนรู 
4. จิตวิทยาสำหรับครู 
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
6. การบริหารจัดการในหองเรียน 
7. การวิจัยทางการศึกษา 
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9. ความเปนครู 

สาระความรูและสมรรถนะของครู 
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
สาระความรู 

1) ภาษาไทยสำหรับครู 
2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆสำหรับครู 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 

สมรรถนะ 



1) สามารถใชทักษะในการฟงการพูดการอานการเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือ 
ความหมายไดอยางถูกตอง 

2) สามารถใชทักษะในการฟงการพูดการอานการเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษา 
ตางประเทศอื่นๆเพื่อการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 

3) สามารถใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
สาระความรู 

1) ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
2) ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
3) วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
4) ทฤษฎีหลักสูตร 
5) การพัฒนาหลักสูตร 
6) มาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันของหลักสูตร 
7) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
8) ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

สมรรถนะ 
1) สามารถวิเคราะหหลักสูตร 
2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย 
3) สามารถประเมินหลักสูตรไดท้ังกอนและหลังการใชหลักสูตร 
4) สามารถจัดทำหลักสูตร 

3. การจัดการเรียนรู 
สาระความรู 

1) ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน 
2) รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
3) การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู 
4) การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู 
5) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 
6) เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู 
7) การใชและการผลิตส่ือและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู 
8) การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสำคัญ 
9) การประเมินผลการเรียนรู 

สมรรถนะ 
1) สามารถนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค 
2) สามารถออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
3) สามารถเลือกใชพัฒนาและสรางส่ืออุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
4) สามารถจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจำแนกระดับการเรียนรู 

ของผูเรียนจากการประเมินผล 



4. จิตวิทยาสำหรับครู 
สาระความรู 

1) จิตวิทยาพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย 
2) จิตวิทยาการศึกษา 
3) จิตวิทยาการแนะแนวและใหคำปรึกษา 

สมรรถนะ 
1) เขาใจธรรมชาติของผูเรียน 
2) สามารถชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตน 
3) สามารถใหคำแนะนำชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4) สามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาระความรู 

1) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
2) การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
3) การประเมินตามสภาพจริง 
4) การประเมินจากแฟมสะสมงาน 
5) การประเมินภาคปฏิบัติ 
6) การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 

สมรรถนะ 
1) สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง 
2) สามารถนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร 

6. การบริหารจัดการในหองเรียน 
สาระความรู 

1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
2) ภาวะผูนำทางการศึกษา 
3) การคิดอยางเปนระบบ 
4) การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
5) มนุษยสัมพันธในองคกร 
6) การติดตอส่ือสารในองคกร 
7) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
8) การประกันคุณภาพการศึกษา 
9) การทำงานเปนทีม 
10) การจัดทำโครงงานทางวิชาการ 
11) การจัดโครงการฝกอาชีพ 
12) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
13) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
14) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 



สมรรถนะ 
1) มีภาวะผูนำ 
2) สามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน 
3) สามารถส่ือสารไดอยางมีคุณภาพ 
4) สามารถในการประสานประโยชน 
5) สามารถนำนวัตกรรมใหมๆมาใชในการบริหารจัดการ 

7. การวิจัยทางการศึกษา 
สาระความรู 

1) ทฤษฎีการวิจัย 
2) รูปแบบการวิจัย 
3) การออกแบบการวิจัย 
4) กระบวนการวิจัย 
5) สถิติเพื่อการวิจัย 
6) การวิจัยในช้ันเรียน 
7) การฝกปฏิบัติการวิจัย 
8) การนำเสนอผลงานวิจัย 
9) การคนควาศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
10) การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา 
11) การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย 

สมรรถนะ 
1) สามารถนำผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
2) สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สาระความรู 

1) แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนา 
คุณภาพการเรียนรู 

2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
3) การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4) แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
5) การออกแบบการสรางการนำไปใชการประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 

สมรรถนะ 
1) สามารถเลือกใชออกแบบสรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการ 

เรียนรูท่ีดี 
2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี 
3) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

9. ความเปนครู 
สาระความรู 



1) ความสำคัญของวิชาชีพครูบทบาทหนาท่ีภาระงานของคร ู
2) พัฒนาการของวิชาชีพครู 
3) คุณลักษณะของครูท่ีดี 
4) การสรางทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
5) การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู 
6) การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนำทางวิชาการ 
7) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู
8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
9) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

สมรรถนะ 
1) รักเมตตาและปรารถนาดีตอผูเรียน 
2) อดทนและรบัผิดชอบ 
3) เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนำทางวิชาการ 
4) มีวิสัยทัศน 
5) ศรัทธาในวิชาชีพครู 
6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูหมายถึงการศึกษา 
คนควาเพื่อพัฒนาตนเองการเผยแพรผลงานทางวิชาการและการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท่ี
องคการหรือหนวยงานหรือสมาคมจัดข้ึนเชนการประชุมการอบรมการสัมมนาและการประชุม 
ปฏิบัติการเปนตนท้ังนี้ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 

มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียนหมายถึงการ 

เลือกอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอผูเรียนดังนัน้ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่นๆครูตองคำนึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
การมุงมั่นพฒันาผูเรียนหมายถึงการใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของ 

ครูท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุดตามความถนัดความสนใจความตองการโดยวิเคราะห
วินิจฉัยปญหาความตองการท่ีแทจริงของผูเรียนปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะใหไดผลดีกวาเดิมรวมท้ัง
การสงเสริมพัฒนาการดานตางๆตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงหมายถึงการเลือกใช 

ปรับปรุงหรือสรางแผนการสอนบันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆท่ีสามารถนำไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอหมายถึงการประดิษฐ 



คิดคนผลิตเลือกใชปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณเอกสารส่ิงพิมพเทคนิควิธีการตางๆเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคของการเรียนรู 
 

มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียนหมายถึงการจัดการเรียน 

การสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคล
ดวยการปฏิบัติจริงและสรุปความรูท้ังหลายไดดวยตนเองกอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจน
เปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบหมายถึงการรายงาน 

ผลการพัฒนาผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุปจจัยและการ
ดำเนินงานท่ีเกี่ยวของโดยครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียดดังนี้ 

1) ปญหาความตองการของผูเรียนท่ีตองไดรับการพัฒนาและเปาหมายของการ 
พัฒนาผูเรียน 

2) เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนำมาใชเพื่อการพัฒนา 
คุณภาพของผูเรียนและข้ันตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ 

3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกำหนดท่ีเกิดกับผูเรียน 
4) ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งข้ึน 

มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนหมายถึงการแสดงออกการประพฤติ 

และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไปการแตงกายกิริยาวาจาและจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนครู
อยางสม่ำเสมอท่ีทำใหผูเรียนเล่ือมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง 

มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรคหมายถึงการตระหนักถึง 

ความสำคัญรับฟงความคิดเห็นยอมรับในความรูความสามารถใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวมรับผลท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทำนั้น 

มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 
การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรคหมายถึงการตระหนักถึงความสำคัญ 

รับฟงความคิดเห็นยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชนและรวมมือปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษาใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานรวมกนั
ดวยความเต็มใจ 

มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาหมายถึงการคนหาสังเกตจดจำ 

และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดานโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและใชขอมูลประกอบการแกปญหาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพฒันาสังคมไดอยางเหมาะสม 



มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณหมายถึงการสรางกิจกรรม 

การเรียนรูโดยการนำเอาปญหาหรือความจำเปนในการพัฒนาตางๆท่ีเกิดข้ึนในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนมากำหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนำไปสูการพัฒนาของผูเรียนท่ีถาวรเปน
แนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะนำเอาวิกฤติตางๆมาเปนโอกาสในการพัฒนาครู
จำเปนตองมองมุมตางๆของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนากำหนดเปนกิจกรรมใน
การพัฒนาของผูเรียนครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆไดกลาท่ีจะเผชิญปญหาตางๆมี
สติในการแกปญหามิไดตอบสนองปญหาตางๆดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัวครูสามารถมองหักมุม
ในทุกๆโอกาสมองเห็นแนวทางท่ีนำสูผลกาวหนาของผูเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 
จรรยาบรรณตอตนเอง 

1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 
บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเสมอ 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรักศรัทธาซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

ตอวิชาชีพเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรักเมตตาเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมให 
กำลังใจแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 

4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะและ 
นิสัยท่ีถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์
ใจ 

5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ัง 
ทางกายวาจาและจิตใจ 

6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองไมกระทำตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ 
ทางกายสติปญญาจิตใจอารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ 

7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค 
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตำแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยาง 

สรางสรรคโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
จรรยาบรรณตอสังคม 

9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนำในการอนุรักษ 
และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาส่ิงแวดลอมรักษาผลประโยชนของ 
สวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนหลักฐานการอนุญาตใหผูประกอบ 
วิชาชีพควบคุมตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 เปน 
ผูมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพซึ่งไดแกผูปฏิบัติงานในตำแหนงครูผูบริหารสถานศึกษาผูบริหาร 
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นท้ังนี้เปนไปตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติพ.ศ. 2542 ท่ีกำหนดใหครูผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นท้ังของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพยกเวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาในศูนยการเรียนผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ี
การศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษารวมท้ังคณาจารยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาครูผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไมไดรับอนุญาตหรือแสดงดวยวิธีการใดๆใหผูอื่นเขาใจวา
ตนมีสิทธิหรือพรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพรวมท้ังสถานศึกษาท่ีรับผูมิไดรับใบอนุญาตเขาประกอบ
วิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาจะตองไดรับโทษตามท่ีกำหนดไวนำพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2546 

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีจะออกใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี 4  

ประเภทคือ 
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศึกษา 
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ผูประกอบวิชาชีพควบคุมทุกตำแหนงตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อจะ 

ประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็จะตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนั้นๆอีก 
 

การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต 
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดมีผลบังคับใชแลวต้ังแตวันท่ี 

9ธันวาคม 2547 และกำหนดใหเวลาผูประกอบวิชาชีพอยูในปจจุบันซึ่งไดแกครูผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษายื่นคำแบบคำขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตภายใน 120 วันซึ่งมีแนวทางดำเนินการ
ดังนี ้

1. ครูซึ่งเปนสมาชิกคุรุสภาตามพ.ร.บ.ครู 2488 อยูกอนวันท่ี 12 มิถุนายน 2546  
(วันท่ีพ.ร.บ.สภาครูฯใชบังคับ) ซึ่งไดแกขาราชการครูขาราชการครูกรุงเทพมหานครพนักงานคร ู
เทศบาลและครูโรงเรยีนเอกชนใหยื่นแบบคำขอโดยไมตองแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา 

2. ครูซึ่งบรรจุแตงต้ังใหทำการสอนต้ังแตวันท่ีพ.ร.บ.สภาครูฯใชบังคับ (วันท่ี 
12 มิถุนายน2546) เปนตนมาและครูอัตราจางใหยื่นแบบคำขอไดโดยจะตองแสดงวุฒิปริญญาทาง
การศึกษาหรือปริญญาอื่นท่ีก.ค. กำหนดเปนวฒุิท่ีใชในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูดวย 

3. ครูซึ่งประกอบวิชาชีพอยูกอนวันท่ีพ.ร.บ.สภาครูฯใชบังคับ (วันท่ี 12 มิถุนายน 



2546)ตอมาลาออกหรือเกษียณอายุหรือพนจากหนาท่ีครูถาหากประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพใหยื่นแบบคำขอโดยไมตองแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา 

4. ผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ท่ีตองมี 
ใบอนุญาต) ใหยื่นแบบคำขอมีใบอนุญาตโดยจะตองขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีตนประกอบวิชาชีพอยูในปจจุบันเพิ่มข้ึนอีก 

2. ผูท่ียังไมไดเปนครูแตมีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให 
ยื่นแบบคำขอพรอมท้ังแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นท่ีก.ค. กำหนดใหวุฒิท่ีใชในการ
บรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูแตยื่นไดไมเกินวันท่ี 11 มิถุนายน 2549 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบคำขอ 
การยื่นคำขอตองใชแบบคำขอข้ึนทะเบียนของคุรุสภาซึ่งสามารถขอรับไดจาก 

หนวยงานทางการศึกษาหรือ Download จาก Website ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและมี
เอกสารประกอบดังนี ้

1. สำเนาทะเบียนบานหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว 
เจาหนาท่ีของรัฐ 

2. สำเนาบัตรสมาชิกคุรุสภาหรือหนังสือรับรองการเปนสมาชิกคุรุสภาตาม 
พ.ร.บ.ครูพ.ศ. 2488 หรือหลักฐานอื่นเชนบัตรประจำตัวคำส่ังบรรจุแตงต้ังหรือหนังสือรับรองของ
ผูบังคับบัญชาเปนตน (ผูท่ีเปนครูต้ังแตวันพ.ร.บ.ประกาศใชหรือครูอัตราจางไมตองแสดงบัตรการเปน
สมาชิกคุรุสภา 

3. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมแวนตาดำขนาด 1 นิ้วถายไวไมเกิน 6 เดือน 
จำนวน2 รูป 

3. หลักฐานแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นท่ีก.ค. กำหนดเปน 
วุฒิท่ีใชในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครู (สำหรับผูท่ีเปนครูต้ังแตวันท่ี 12 มิถุนายน 2546 
เปนตนมาฉบับละ 500 บาท 

อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษากำหนดไวตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพ.ศ. 2547 ใหมีอายุใชไดคราวละ 5 ปนับแตวันออกใบอนุญาตผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะตองขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกอนวนัหมดอายุ
ใบอนุญาตไมนอยกวา 180 วัน 

คุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
1. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติสภาครู 

และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 
2. มีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
3. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

4. การปฏิบัติราชการของขาราชการครู 
การลา 

การลาแบงออกเปน 9 ประเภทคือ 



1. การลาปวย 
2. การลาคลอดบุตร 
3. การลากิจสวนตัว 
4. การลาพักผอน 
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
6. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
7. การลาไปศึกษาฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
8. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
9. การลาติดตามคูสมรส 

การลาปวย 
ขาราชการซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัวใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ 

ผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลาเวนแตในกรณีจำเปนจะเสนอหรือ
จัดสงใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ไดในกรณีท่ีขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะ
ลงช่ือในใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนก็ไดแตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 

การลาปวยต้ังแต 30 วันข้ึนไปตองมีใบรับรองของแพทยซึ่งเปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวยในกรณีจำเปนหรือเห็นสมควรผู
มีอำนาจอนุญาตจะส่ังใหใชใบรับรองของแพทยซึ่งผูมีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได 

การลาปวยไมถึง 30 วันไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมี 
อำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะส่ังใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลาหรือส่ังใหผูลาไปรับ
การตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

การลาคลอดบุตร 
ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา 

ตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลาเวนแตไมสามารถจะลงช่ือในใบลาไดจะใหผูอื่น
ลาแทนก็ไดแตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็วและมีสิทธิลาคลอดบุตรโดย
ไดรับเงินเดือนครั้งหนึง่ได 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดกอนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ไดแตเมื่อรวม 
วันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน 

การลากิจสวนตัว 
ขาราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัวใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา 

ตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตและเมื่อไดรบัอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการไดเวนแตมีเหตุจำเปน
ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดราชการไป
กอนก็ไดแตจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งไดใหเสนอ 
หรือจัดสงใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันที
ในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 

ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทำการ 
ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรตามขอ 18 แลวหากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดู 



บุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทำการโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน
ระหวางลา 

การลาพักผอน 
ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปหนึ่งได 10 วันทำการเวนแตขาราชการ 

ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปท่ีไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน 
1. ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรกผูซึ่งลาออกจากราชการ 

เพราะเหตุสวนตัวแลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 
2. ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับ 

เลือกต้ังแลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือนนับแตวันออกจากราชการ 
3. ผูซึ่งถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอื่นนอกจากกรณีไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใดๆตามความประสงคของทาง
ราชการแลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจำปหรือลา
พักผอนประจำปแลวแตไมครบ 10 วันทำการใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอๆไปไดแต
วันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทำการ 

สำหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ปใหมีสิทธินำวันลา 
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทำการ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือขาราชการท่ีนับถือ 

ศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจยณเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียใหเสนอ 
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท 
หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา 60 วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งใหช้ีแจงเหตุผล 
ความจำเปนประกอบการลาและใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจท่ีจะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 

ขาราชการท่ีไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ 
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยแลวจะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน 10 
วันนับแตวันเริ่มลาและจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วันนับแตวันท่ีลาสิกขา
หรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 

การลาเขารับการตรวจเลอืกหรือเขารับการเตรียมพล 
ขาราชการท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชา 

กอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ช่ัวโมงสวนขาราชการท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการเตรยีม
พลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไปและใหไปเขา
รับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคำส่ังอนุญาต
และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลำดับจนถึงหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการ
ข้ึนตรง 

การลาไปศึกษาฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปศึกษาฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยณ 



ตางประเทศใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวน
ราชการข้ึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาตสำหรับการลาไปศึกษาฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศใหเสนอหรือจัดสงใบลาตามลำดับจนถึงหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง
เพื่อพิจารณาอนุญาตเวนแตขาราชการกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัด
กรุงเทพมหานครสำหรับหัวหนาสวนราชการใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัดกระทรวงหัวหนาสวน
ราชการข้ึนตรงและขาราชการในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัดสวน
ปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต 

การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศใหเสนอหรือ 

จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อพิจารณาโดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกำหนด 

การลาติดตามคูสมรส 
ขาราชการซึ่งประสงคติดตามคูสมรสใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา 

ตามลำดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงแลวแตกรณีเพื่อพิจารณาอนุญาตใหลา
ไดไมเกินสองปและในกรณีจำเปนอาจอนุญาตใหลาไดอีกสองปแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินส่ีปถาเกินส่ีป
ใหลาออกจากราชการสำหรับปลัดกระทรวงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงและขาราชการ 
ในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัดสวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต 

 
 

วินัยและการดำเนินการทางวินัย 
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองคกรใหเปนไปตามแบบแผนท่ีพึงประสงค 
วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ขอบัญญัติท่ีกำหนดเปนขอหามและ 

ขอปฏิบัติตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 

โทษทางวินัยมี 5 สถานคือ 
วินัยไมรายแรงมีดังนี้ 

1. ภาคทัณฑ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดข้ันเงินเดือน 

วินัยรายแรงมีดังนี้ 
4. ปลดออก 
5. ไลออก 
การวากลาวตักเตือนหรือการทำทัณฑบนไมถือวาเปนโทษทางวินัยใชในกรณีท่ี 

เปนความผิดเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษการวากลาวตักเตือนไมตองทำเปนหนังสือแตการทำ
ทัณฑบนตองทำเปนหนังสือ (มาตรา100 วรรคสอง) 

โทษภาคทัณฑใชลงโทษในกรณีท่ีเปนความผิดเล็กนอยหรือมีเหตุอันควร 



ลดหยอนโทษภาคทัณฑไมตองหามการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
โทษตัดเงินเดือนและลดข้ันเงินเดือนใชลงโทษในความผิดท่ีไมถึงกับเปนความผิด 

รายแรงและไมใชกรณีท่ีเปนความผิดเล็กนอย 
โทษปลดออกและไลออกใชลงโทษในกรณีท่ีเปนความผิดวินัยรายแรงเทานั้น 
การลดโทษความผิดวินัยรายแรงหามลดโทษต่ำกวาปลดออก 
ผูถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรับบำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก 
การส่ังใหออกจากราชการไมใชโทษทางวินัย 

วินัยไมรายแรงไดแก 
1. ไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
2. ไมปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตเสมอภาคและเท่ียงธรรมตองมี 

ความวิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียรดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการและตองปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอำนาจและหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดย 
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองและผูอื่น 

4. ไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทาง 
ราชการและหนวยงานการศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน
และไมใหเกิดความเสียหายแกราชการ 

5. ไมปฏิบัติตามคำส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวย 
กฎหมายและระเบียบของทางราชการแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคำส่ังนั้นจะทำใหเสียหายแกราชการ
หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายใน 7 วันเพื่อให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคำส่ังก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลวถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือให
ปฏิบัติตามคำส่ังเดิมผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

6. ไมตรงตอเวลาไมอุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการและผูเรียนละท้ิงหรือ 
ทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

7. ไมประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนชุมชนสังคมไมสุภาพเรียบรอย 
และรักษาความสามัคคีไมชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียนและขาราชการดวยกันหรือผูรวมงานไมตอนรับ
หรือใหความสะดวกใหความเปนธรรมตอผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

8. กล่ันแกลงกลาวหาหรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง 
9. กระทำการหรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาประโยชนอันอาจทำใหเส่ือมเสียความ 

เท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิในตำแหนงหนาท่ีราชการของตน 
10. เปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดำรงตำแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะงาน 

คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
11. ไมวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอื่น 

ท่ีเกี่ยวของกับประชาชนอาศัยอำนาจและหนาท่ีราชการของตนแสดงการฝกใฝสงเสริมเกื้อกูล
สนับสนุนบุคคลกลุมบุคคลหรือพรรคการเมืองใด 

12. กระทำการอันใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 



13. เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยไมปองกนัมิใหผูอยูใต 
บังคับบัญชากระทำผิดวินัยหรือละเลยหรือมีพฤติกรรมปกปองชวยเหลือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูก
ลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไมสุจริต 

วินัยรายแรงไดแก 
1. ทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
2. จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงาน 

การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเลอหรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษา
ประโยชนของทางราชการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

3. ขัดคำส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคำส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาท่ี 
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง 

4. ละท้ิงหนาท่ีหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุให 
เสียหายแกราชการอยางรายแรง 

5. ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วันโดยไมมี 
เหตุผลอันสมควร 

6. กล่ันแกลงดูหมิ่นเหยียดหยามกดข่ีหรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนผูมา 
ติดตอราชการอยางรายแรง 

7. กล่ันแกลงกลาวหาหรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริงเปนเหตุให 
ผูอื่นไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

8. กระทำการหรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาประโยชนอันอาจทำใหเส่ือมเสีความ 
เท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิในตำแหนงหนาท่ีราชการโดยมุงหมายจะใหเปนการซื้อขายหรือให
ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนการกระทำอันมี
ลักษณะเปนการใหหรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอื่นเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับการบรรจุ
และแตงต้ังโดยมิชอบ 

9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบหรือนำเอา 
ผลงานทางวิชาการของผูอื่นหรือจางวานใชผูอื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอ
ปรับปรุงการกำหนดตำแหนงการเล่ือนตำแหนงการเล่ือนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับ
ท่ีสูงข้ึน 

10. รวมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่นโดยมิชอบหรือรับจัดทำ 
ผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมเพื่อใหผูอื่นนำผลงานนั้นไปใชประโยชนเพื่อปรับปรุง
การกำหนดตำแหนงเล่ือนตำแหนงเล่ือนวิทยฐานะหรือใหไดรับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงข้ึน 

11. เขาไปเกี่ยวของกับการดำเนินการใดๆอันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อ 
สิทธิหรือขายเสียงในการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกต้ังอื่น
ท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมท้ังการสงเสริมสนับสนุนหรือชัก
จูงใหผูอื่นกระทำการในลักษณะเดียวกัน 

12. กระทำความผิดอาญาจนไดรับโทษจำคุกหรือโทษท่ีหนักกวาจำคุกโดยคำ 



พิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจำคุกเวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดย
ประมาทหรือลหุโทษหรือกระทำการอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

13. เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอื่นเสพยาเสพติด 
14. เลนการพนันเปนอาจิณ 
 
15. กระทำการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษาไมวาจะอยูในความดูแล 

รับผิดชอบของตนหรือไม 
การดำเนินการทางวินัย 

การดำเนินการทางวินัยกระบวนการและข้ันตอนการดำเนินการในการออกคำส่ัง 
ลงโทษซึ่งเปนข้ันตอนท่ีมีลำดับกอนหลังตอเนื่องกันอันไดแกการต้ังเรื่องกลาวหาการสืบสวนสอบสวน
การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและการส่ังลงโทษรวมท้ังการดำเนินการตางๆในระหวางการ
สอบสวนพิจารณาเชนการส่ังพักการส่ังใหออกไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 

หลักการดำเนินการทางวินัย 
1. กรณีท่ีผูบังคับบัญชาพบวาผูใตบังคับบัญชาผูใดกระทำผิดวินัยโดยมี 

พยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยูแลวผูบังคับบัญชาก็สามารถดำเนินการทางวินัยไดทันที 
2. กรณีท่ีมีการรองเรียนดวยวาจาใหจดปากคำใหผูรองเรียนลงลายมือช่ือและวัน 

เดือนปพรอมรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆประกอบการพิจารณาแลวดำเนนิการใหมีการสืบสวน
ขอเท็จจริงโดยต้ังกรรมการสืบสวนหรือส่ังใหบุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นวามีมูลก็ต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนตอไป 

3. กรณีมีการรองเรียนเปนหนงัสือผูบังคับบัญชาตองสืบสวนในเบ้ืองตนกอน 
หากเห็นวาไมมีมูลก็ส่ังยุติเรื่องถาเห็นวามีมูลก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวนตอไปกรณีหนังสือรองเรียนไม
ลงลายมือช่ือและท่ีอยูของผูรองเรียนหรือไมปรากฏพยานหลักฐานท่ีแนนอนจะเขาลักษณะของบัตร
สนเทหมติครม. หามมิใหรับฟงเพราะจะทำใหขาราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหนาท่ี 

ข้ันตอนการดำเนินการทางวินัย 
1. การต้ังเร่ืองกลาวหา 

เปนการต้ังเรื่องดำเนินการทางวินัยแกขาราชการเมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควร 
กลาวหาวากระทำผิดวินัยมาตรา 98 กำหนดใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ดำเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชาผูต้ังเรื่องกลาวหาคือผูบังคับบัญชา
ของผูถูกกลาวหาความผิดวินัยไมรายแรงผูบังคับบัญชาช้ันตนคือผูอำนวยการสถานศึกษาสามารถ
แตงต้ังกรรมการสอบสวนขาราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยรายแรงผูบังคับบัญชาผูมีอำนาจ
บรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 เปนผูมีอำนาจบรรจุและแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

2. การแจงขอกลาวหา 
มาตรา 98 กำหนดไววาในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุป 

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบโดยระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได
เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสช้ีแจงและนำสืบแกขอกลาวหา 

3. การสอบสวน 
คือการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการท้ังหลายอื่นเพื่อจะทราบ 



ขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆหรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องท่ีกลาวหาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมและ
เพื่อพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทำผิดวินัยจริงหรือไมถาผิดจริงก็จะไดลงโทษขอยกเวนกรณีท่ีเปน
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกำหนดในกฎก.ค.ศ. จะดำเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกำหนดในกฎก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง
พ.ศ. 2549 

ก. การกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรงท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏอยางชัดแจง 
ไดแก 

(1) กระทำความผิดอาญาจนตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูนั้นกระทำผิดและผูบังคับ 
บัญชาเห็นวาขอเท็จจริงตามคำพิพากษาประจักษชัด 

(2) กระทำผิดวินัยไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือ 
ใหถอยคำรับสารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถอยคำ 
เปนหนังสือ 

ข. การกระทำผิดวินัยอยางรายแรงท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงไดแก 
(1) กระทำความผิดอาญาจนไดรับโทษจำคุกหรือโทษท่ีหนักกวาจำคุกโดยคำ 

พิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกหรือลงโทษท่ีหนักกวาจำคุก 
(2) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน 

ผูบังคับบัญชาสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

(3) กระทำผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา 
หรือใหถอยคำรับสารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถอยคำ 
เปนหนังสือ 

การอุทธรณ 
มาตรา 121 และมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากร 
ทางการศึกษาพ.ศ. 2547 บัญญัติใหผูถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณคำส่ังลงโทษตออ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษาอ.ก.ค.ศ. ท่ีก.ค.ศ. ต้ังแลวแตกรณีภายใน 30 วัน 

เง่ือนไขในการอุทธรณ 
ผูอุทธรณตองเปนผูท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไมพอใจผลของคำส่ังลงโทษผู 

อุทธรณตองอุทธรณเพื่อตนเองเทานั้นไมอาจอุทธรณแทนผูอื่นได 
ระยะเวลาอุทธรณภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ังลงโทษตองทำเปน 

หนังสือ 
 

การอุทธรณโทษวินัยไมรายแรง 
การอุทธรณคำส่ังโทษภาคทัณฑตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนท่ีผูบังคับบัญชา 

ส่ังดวยอำนาจของตนเองตองอุทธรณตออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรืออ.ก.ค.ศ. สวนราชการเวนแต
การส่ังลงโทษตามมติใหอุทธรณตอก.ค.ศ. 

การอุทธรณโทษวินัยรายแรง 



การอุทธรณคำส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตองอุทธรณตอก.ค.ศ.  
ท้ังนี้การรองทุกขคำส่ังใหออกจากราชการหรือคำส่ังพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนก็ตอง
รองทุกขตอก.ค.ศ. เชนเดียวกัน 

การรองทุกข 
หมายถึงผูถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากคำส่ังของฝายปกครอง 

หรือคับของใจจากการกระทำของผูบังคับบัญชาใชสิทธิรองทุกขขอความเปนธรรมขอใหเพิกถอนคำส่ัง
หรือทบทวนการกระทำของฝายปกครองหรือของผูบังคับบัญชา 

มาตรา 122 และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากร 

ทางการศึกษาพ.ศ. 2547 บัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการมีสิทธิรองทุกขตอก.ค.ศ. และผูซึ่งตน
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทำของผูบังคับบัญชาหรือ
กรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนมีสิทธิรองทุกขตออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาอ.ก.ค.ศ. ท่ีก.ค.ศ. ต้ังหรือ
ก.ค.ศ. แลวแตกรณีภายใน 30 วัน 

ผูมีสิทธิรองทุกขไดแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เหตุท่ีจะรองทุกข 
(1) ถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(2) ถูกส่ังพักราชการ 
(3) ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(4) ไมไดรับความเปนธรรมหรือคับของใจจากการกระทำของผูบังคับบัญชา 
(5) ถูกต้ังกรรมการสอบสวน 

 





การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนใน 

แตละครั้งตองอยูในเกณฑดังนี้ 
 

1. ในครึ่งปท่ีแลวมามีผลการปฏิบัติงานความประพฤติในการรักษาวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอยูในเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือนข้ันเงินเดือน 

2. ในครึ่งปท่ีแลวมาจนถึงวันออกคำส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนไมถูกลงโทษทางวินัยท่ี 
หนักกวาโทษภาคทัณฑหรือถูกลงโทษในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือความผิดท่ีทำใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตำแหนงหนาท่ีราชการของตนซึ่งไมไชความผิดท่ี
ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3. ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
4. ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
5. ในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ี 

เดือน 
3. ในครึ่งปท่ีแลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝกอบรมและดู 

งานณตางประเทศตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 
4. ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งท่ีหัวหนาสวน 

ราชการกำหนด 
5. ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกินยี่สิบ 

สามวันแตไมรวมวันลาดังตอไปนี ้
1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
2) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
3) ลาปวยซึ่งจำเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกันไมเกนิหกสิบวันทำการ 
3) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะ 

เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
5) ลาพักผอน 
6) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
7) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
 
 
 

การฝกอบรมและลาศึกษาตอ 
การฝกอบรม 

การฝกอบรมหมายความวาการเพิ่มพูนความรูความชำนาญหรือประสบการณ 
ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรมหรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนินงานตามโครงการแลกเปล่ียนกับตางประเทศการไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิง



ปฏิบัติการท้ังนี้โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีก.พ. 
รับรองและหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคำแนะนำกอนฝกอบรมหรือการดูงานท่ีเปน
สวนหนึ่งของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 

การดูงานหมายความวาการเพิ่มพูนความรูและประสบการณดวยการสังเกตการณ 
และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไมเกิน 15 วันตามหลักสูตรหรือโครงการ 
หรือแผนการดูงานในตางประเทศหากมีระยะเวลาเกินกำหนดใหดำเนินการเปนการฝกอบรม) 

การลาศึกษาตอ 
ศึกษาหมายความวาการเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตร 

ของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีก.พ. 
รับรองและหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการไดรับคำแนะนำกอนเขาศึกษาและการฝกอบรม
หรือการดูงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ (มาตรา 107 พ.ร.บ. 

ระเบียบขาราชการครูฯ) 
1) ตาย 
2) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
3) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก 
4) ถูกส่ังใหออก 
5) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวนแตไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงอื่น 

ท่ีไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
การลาออกจากราชการ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่น 
หนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชาเพื่อใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 เปนผูพิจารณาอนุญาต 

กรณีผูมีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นวาจำเปนเพื่อประโยชนแกราชการจะ 
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกิน 90 วันนับแตวันขอลาออกก็ไดแตตองแจงการยับยั้ง 
พรอมเหตุผลใหผูขอลาออกทราบเมื่อครบกำหนดเวลาท่ียับยั้งแลวใหการลาออกมีผลต้ังแตวัน 
ถัดจากวันครบกำหนดเวลาท่ียับยั้ง 

ถาผูมีอำนาจตามมาตรา 53 ไมไดอนุญาตและไมไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออก 
ใหการลาออกมีผลต้ังแตวันขอลาออก 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อ 
ดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชาและใหการ
ลาออกมีผลนับต้ังแตวันท่ีผูนั้นขอลาออก 

ระเบียบก.ค.ศ. วาดวยการลาออกของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548 

ขอ 3 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไม 
นอยกวา30 วัน 



กรณีผูมีอำนาจอนุญาตการลาออกเห็นวามีเหตุผลและความจำเปนพิเศษจะอนุญาต 
เปนลายลักษณอักษรกอนวันขอลาออกใหผูประสงคจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา
30 วันก็ได 

หนังสือขอลาออกท่ียื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วันโดยไมไดรับ 
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอำนาจอนุญาตหรือท่ีมิไดระบุวันขอลาออกใหถือวันถัดจากวัน
ครบกำหนด30 วันนับแตวันยื่นเปนวันขอลาออก 

ขอ 5 ผูมีอำนาจอนุญาตการลาออกพิจารณาวาจะส่ังอนุญาตใหผูนั้นลาออกจาก 
ราชการหรือจะส่ังยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหดำเนินการดังนี ้

(1) หากพิจารณาเห็นวาควรอนุญาตใหลาออกจากราชการไดใหมีคำส่ังอนุญาตให 
ลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จส้ินกอนวันขอลาออกแลวแจงคำส่ังดังกลาวใหผูขอลาออกทราบ
กอนวันขอลาออกดวย 

(2) หากพิจารณาเห็นวาควรยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเนื่องจากจำเปนเพื่อ 
ประโยชนแกราชการใหมีคำส่ังยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จส้ินกอนวันขอ
ลาออกแลวแจงคำส่ังดังกลาวพรอมเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวยท้ังนี้การยับยั้ง
การอนุญาตใหลาออกใหส่ังยับยั้งไวไดเปนเวลาไมเกิน 90 วันและส่ังยับยั้งไดเพียงครัง้เดียวจะขยายอีก
ไมไดเมื่อครบกำหนดเวลาท่ียับยั้งแลวใหการลาออกมีผลต้ังแตวันถัดจากวันครบกำหนดเวลาท่ียับยั้ง 

ขอ 6 กรณีท่ีผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมายเนื่องจากผูมี 
อำนาจอนุญาตมิไดมีคำส่ังอนุญาตใหลาออกและมิไดมีคำส่ังยับยั้งการอนุญาตใหลาออกกอนวันขอ
ลาออกหรือเนื่องจากครบกำหนดเวลายับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหผูมีอำนาจอนุญาตมีหนังสือแจง 
วันออกจากราชการใหผูขอลาออกทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีผูนั้นออกจากราชการและแจงให 
สวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบดวย 

ขอ 7 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือเพื่อ 
สมัครรับเลือกต้ังใหยื่นตอผูบังคับบัญชาอยางชาภายในวันท่ีขอลาออกและใหผูบังคับบัญชาดังกลาว
เสนอหนังสือขอลาออกนั้นตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตการ
ลาออกโดยเร็ว 

เมื่อผูมีอำนาจอนุญาตไดรับหนังสือขอลาออกแลวใหมีคำส่ังอนุญาตออกจาก 
ราชการไดต้ังแตวันท่ีขอลาออก 

5. ครูอัตราจาง 
กรณีครูอัตราจางท่ีจางดวยเงินงบประมาณใหปฏิบัติหนาท่ีครูเชนปฏิบัติหนาท่ีครู 

ผูชวยครูพี่เล้ียงหรือปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีเรียกช่ือยางอื่นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจำของสวนราชการพ.ศ. 2537 และแนวปฏิบัติท่ีใชเพื่อการนั้น 
 
ลักษณะของครูท่ีดี 
1. อุดมการณของครู 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะของครู
พระราชทานแกครูอาวุโสเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2523 ดังนี้“...ครูท่ีแทจริงนั้นตองเปนผูทำแตความดีคือ
ตองหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียรตองเอื้อเฟอเผ่ือแผและเสียสละตองหนักแนนอดทนและอดกล้ัน



สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนท่ีดีงามรวมท้ังตองซื่อสัตยรักษา
ความจริงใจวางใจเปนกลางไมปลอยไปตามอำนาจอคติ...” 

ครูเปนบุคคลท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในวงการศึกษาเพราะเปนผูท่ีกอใหเกิดองคความรูอันจะเปน
ประโยชนตอสังคมและโลกนอกจากนั้นยังเปนผูมีอิทธิพลตอการสรางบัณฑิตอยางมากบัณฑิตจะมี
ความคิดท่ีดีมีวิธีการวิเคราะหอยางถูกตองและมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนา
บุคลิกภาพเชิงวิชาการเชิงวิชาชีพซึ่งควรไดรับการปลูกฝงอบรมจากครูผูสอนและบุคลิกภาพของครู
ยอมสงผลไปสูบัณฑิตดังคำกลาวท่ีวา“อยากรูวาตัวครูเปนฉันใดจงดูไดจากศิษยท่ีสอนมา”  (ม.ล.ปน
มาลากุล) 

ครูจึงจำเปนตองพัฒนาจิตสำนึกของความเปนครูเพราะครูหรืออาจารยจำเปนตองมี 
ขอกำหนดอยูในใจเพื่อใหมีหลักในการดำรงตนใหเปนครู 

ส่ิงแรกท่ีควรจะพัฒนาก็คือการสรางคุณธรรมหรือครุธรรมใหเกิดข้ึนซึ่งความเปนจริงนั้น 
“ครุธรรม” คือธรรมสำหรับครูเปนส่ิงท่ีครูหลายทานทราบและไดปฏิบัติแลวแตก็มีอีกหลายทานท่ี 
ท้ังไมทราบและไมปฏิบัติ 

ครุธรรมเปนส่ิงท่ีจำเปนมากสำหรับการดำเนินอาชีพครูอันเปนอาชีพท่ีมีเกียรติเปนอาชีพท่ีคน
ท่ัวไปยกยองและถือวาเปนอาชีพท่ีสำคัญในการพัฒนาสังคมหรือประเทศชาติครูท่ีขาดครุธรรมจะ
เปรียบเสมือนเรือท่ีขาดหางเสือดังนั้นการจะพาศิษยไปสูจุดหมายปลายทางอยางถูกตองยอมเปนส่ิงท่ี
ทำไดยากอยางแนนอน 

ทานพุทธทาสกลาวอยูเสมอวา “ธรรม” คือหนาท่ีผูท่ีมีธรรมะคือผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางดีแลว
ครุธรรมจึงเปน “หนาท่ีสำหรับครู” ซึ่งครูสวนใหญทุกคนยอมทราบดีวา “หนาท่ีของครูก็คือ 
การอบรมส่ังสอนศิษย” แตการอบรมส่ังสอนศิษยของครูแตละคนก็มีการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 
ครูบางคนก็อาจจะคิดวาหนาท่ีของครูคือสอนวิชาการท่ีตนไดรับมอบหมายใหสอนแตอีกหลายๆคนก็
คิดวาครูควรทำหนาท่ีสอนคนใหเปนคนท่ีสมบูรณนอกเหนือจากการสอนวิชาการความคิดท่ี 
แตกตางกันไมใชเรื่องแปลกในสังคมมนุษยดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของครูท่ีจะตองพิจารณาเลือกหนาท่ีท่ี
ตนเห็นวาถูกตองสมบูรณท่ีสุดของการมีอาชีพครูเพราะความเปนจริงนั้นครูมิไดสอนแตหนังสืออยาง
เดียวแตตองสอนคนใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณดวย 

การท่ีครูจะปฏิบัติหนาท่ีของครูอยางเต็มศักด์ิศรีและเต็มความภาคภูมิไดนั้นครูจำเปนตองมี
หลักยึดเพื่อนำตนไปสูส่ิงท่ีสูงสุดหรือเปนอุดมคติของอาชีพนั่นก็คือการมีอุดมการณครูอุดมการณครูมี
หลักการท่ีจะยึดไวประจำใจทุกขณะท่ีประกอบภารกิจของครูมีอยู 5 ประการดังนี ้

เต็มรู 
เต็มใจ 
เต็มเวลา 
เต็มคน 
เต็มพลัง 

1. เต็มรูคือมีความรูบริบูรณ 
อาชีพครูเปนอาชีพท่ีตองถายทอดอธิบายใหความรูแกคนดังนั้นครูทุกคนจะตอง 

เปนผูท่ีทำใหตนเองนั้นบริบูรณหรือเต็มไปดวยความรูครูควรจะทำใหบริบูรณในตัวครูประกอบดวย
ความรู 3 ประการคือ 



1. ความรูดานวิชาการและวิชาชีพครูควรเสาะแสวงหาความรูรวบรวมขอมูล 
โดยการอานการฟงและพยายามนำประสบการณใหมๆเพื่อมาถายทอดใหผูเรียนของตนไดเกิดความรูท่ี
ทันสมัยดังนั้นครูจะตองแสวงหาความรูท่ีเปนประโยชนและเหมาะสมใหผูเรียนเรียนอยางครบถวน
เหมาะสมตามระดับความรูนั้น 

2. ความรูเร่ืองโลกครูควรมีความรูและประสบการณชีวิตอยางเพียงพอเพื่อ 
สามารถอธิบายบอกเลาถายทอดทัศนคติความเช่ือวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชาติของสังคมไปสู
ศิษยครูควรเขาใจชีวิตอยางเพียงพอท่ีจะใหคำแนะนำคำส่ังสอนเพื่อใหศิษยไดดำเนินชีวิตท่ีดีในอนาคต
ไดดังนั้นนอกเหนือจากตำราวิชาการครูแสวงหาความรูรอบตัวดานอื่นๆใหบริบูรณโดยเฉพาะความ
เปนไปของระเบียบประเพณีสังคมวัฒนธรรม 

3. ความรูเร่ืองธรรมะครูควรมีส่ิงยึดเหนี่ยวในจิตใจเพื่อท่ีจะสามารถอบรมส่ัง 
สอนใหศิษยมีความคิดท่ีดีมีความประพฤติดีไมวาครูจะนับถือศาสนาใดก็ตามทุกศาสนามีจุดหมาย
เดียวกันคือมุงใหคนเปนคนดีครูท่ีมีความรูดานธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเปนอุทาหรณ
สำหรับส่ังสอนศิษยไดเชนจะสอนใหศิษยประสบผลสำเร็จดานการศึกษาเลาเรียนไดดีก็ยกหัวขอธรรมะ
อยางอิทธิบาท 4 คือ 

1. พอใจในการศึกษารักและสนใจในวิชาท่ีตนเรียน 
2. มีความเพียรท่ีจะเรียนไมยอทอ 
3. เอาใจใสในบทเรียนการบานรายงาน 
4. หมั่นทบทวนอยูเสมอ 
ถาศิษยเขาใจและนำไปปฏิบัติไดก็ยอมทำใหศิษยประสบความสำเร็จในการศึกษา 

นอกจากท่ีครูจะตองทำตนใหบริบูรณดวยธรรมะเพื่อไปสอนศิษยครูก็จะไดรับประโยชนจากการศึกษา
ธรรมะเพื่อใหครูไมหวั่นไหวตอกิเลสอันทำใหจิตของครูตองเปนทุกขเศราหมองครูก็ยอมจะเบิกบาน
และไดรับความสุขท่ีจะไดสอนคนในเรื่องตางๆอีกดวยการศึกษาธรรมะจึงจำเปนสำหรับอาชีพครู 

2. เต็มใจคือความมีใจเปนครูพุทธศาสนาถือวา “ใจนั้นแหละเปนใหญทุกส่ิง 
ทุกอยางเกิดจากใจท้ังนั้น” ดังนั้นคนจะเปนครูท่ีมอีุดมการณจำเปนตองสรางใจใหเปนใจท่ีเต็มบริบูรณ
ดวยการมีใจเปนครูการทำใจใหเต็มนั้นมีความหมาย 2 ประการคือ 

ใจครูการทำใจใหเต็มบริบูรณนั้นจะตองถึงพรอมดวยองคประกอบดังนี ้
1. รักอาชีพครูตองมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพเห็นวาอาชีพครูมีประโยชนมีเกียรติมี 

กุศลไดบุญไดความภูมิใจและพอใจท่ีจะสอนอยูเสมอพยายามท่ีจะแสวงหาวิธีสอนท่ีดีเพื่อศิษย 
2. รักศิษยมีใจคิดอยากใหศิษยพนจากส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาครูตองมีใจนึกอยาก 

ใหทุกคนมีความสุขพยายามช้ีแนะหนทางสูความสำเร็จและความสุขใหแกศิษยยินดีหรือมีมุทิตาจิตเมื่อ
เห็นศิษยประสบความกาวหนาในชีวิตความรักศิษยยอมทำใหครูสามารถทุมเทและเสียสละเพื่อศิษยได 

ใจสูงครูควรพยายามทำใจใหสูงสงมีจิตใจท่ีดีงามการจะวัดใจเราวาสูงหรือไมมีขอท่ีลอง 
ถามตัวเองไดหลายประการเชน 

1. ทำงานอยูท่ีใดทานมักจะดาวานินทาเจานายแหงนั้นหรือดูถูกสถาบันหรือเปลา 
2. ทานมักจะคิดวาเพื่อนๆรวมงานของทานนิสัยไมดีสวนใหญหรือเปลา 
3. ทำไมทานก็ทำดีแตเจานายไมเห็น 
4. ทำไมคนอื่นๆจึงโงและเลว 



5. ทานยอมไมไดท่ีจะใหคนอื่นดีกวาเพราะทานคิดวาทานดีกวาคนอื่น 
6. ทำไมท่ีทำงานของทานจึงเอาเปรียบทานและกีดกันทานตลอด 

การทำจิตใจใหสูงก็คือการท่ีมองเห็นคุณคาของมนุษยโลกและการคิดท่ีจะสรางสรรค 
ใหโลกมีแตส่ิงท่ีดีงามมองโลกและคนในแงดีใจกวางยอมรับขอดีและขอเสียของตนเองและคนอื่น 
ไมคิดวาตนเองฉลาดหรือเกงกวาผูใดไมคิดวาตนเองดีกวาคนอื่นคิดเสมอวาจะชวยใหคนมีความรู 
มีความคิดและความประพฤติปฏิบัติท่ีดีคิดอยางเปนธรรมวาตนเองมีขอบกพรองเชนกัน 
 

3. เต็มเวลาคือการรับผิดชอบการทุมเทเพื่อการสอนครูท่ีมีอุดมการณจะตองใช 
ชีวิตครูอยางเต็มเวลาท้ัง 3 สวนคือ 

1. งานสอนครูตองใชเวลาในการเตรียมการสอนอยางเต็มท่ีวางแผนการ 
สอนคนควาหาวิธีการท่ีจะสอนศิษยในรูปแบบตางๆและในขณะท่ีดำเนินการสอนตองสอนใหครบตาม
เวลาท่ีกำหนดเขาสอนตรงเวลาเลิกสอนใหตรงเวลา 

2. งานครูนอกเหนือไปจากการสอนครูตองใหเวลาแกงานดานตางๆ 
เชนงานธุรการงานบริหารบริการและงานท่ีจะทำใหสถาบันกาวหนา 

3. งานนักศึกษาใหเวลาใหการอบรมแนะนำส่ังสอนศิษยเมื่อศิษย 
ตองการคำแนะนำหรือตองการความชวยเหลือไมวาในเวลาทำงานหรือนอกเวลาทำงานครูควรมีเวลา
ใหศิษย 

4. เต็มคนคือการพัฒนาตนเองใหมีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณการ 
พัฒนาตนเองใหมีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณโดยท่ีครูเปนแมพิมพหรือพอพิมพท่ีคนในสังคมคาดหวังไว
สูงและมีอิทธิพลตอผูเรียนมากครูจึงจำเปนท่ีจะตองมีความบริบูรณในความเปน 
มนุษยท้ังรางกายจิตใจอารมณสังคมครูจึงควรสำรวมกายวาจาใจใหมีความมั่นคงเปนแบบอยาง 
ท่ีดีงามในการแสดงออกท้ังในและนอกหองเรียนการท่ีจะทำใหตนเองเปนคนท่ีเต็มบริบูรณไดคนผูนั้น
ควรเปนคนท่ีดีมีความคิดท่ีถูกตองเห็นส่ิงท่ีดีงามถูกตองมีการพูดท่ีดีมีการงานท่ีดีมีการดำเนินชีวิตท่ีดี
ปฏิบัติงานถูกตองหมั่นคิดพิจารณาตนเองเพื่อหาทางแกไขปรับปรุงตนเองใหมีความบริบูรณอยูเสมอ 

5. เต็มพลังคือการทุมเทพลังสติปญญาและความสามารถเพื่อการสอน 
ครูจะตองใชความสามารถอยางเต็มท่ีทุมเทไปเพื่อการสอนเพื่อวิชาการเพื่อศิษยครูตองอุทิศตนอยาง
เต็มท่ีทำงานอยางไมคิดออมแรงเพื่อผลงานท่ีสมบูรณนั้นก็คือการปนศิษยใหมีความรู 
ความประพฤติงดงามเปนท่ีพึงประสงคของสังคมครูท่ีมีหลักยึดครบเต็ม 5 ประการนี้ยอมเปนครูท่ีมีครุ
ธรรมท่ีพรอมจะเปนผูช้ีทางแหงปญญาช้ีทางแหงชีวิตและช้ีทางแหงสังคมในอนาคตไดเปนอยางดี
ดังนั้นครูควรสรางอุดมการณครูเพื่อความกาวหนาของสังคมไทยและการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

คุณธรรม 4 ประการ 
1. การรักษาความสัจความจริงใจตอตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงท่ีเปน 

ประโยชนและเปนธรรม 
2. การรูจักขมใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดี 
3. การอดทนอดกล้ันและอดออมท่ีจะไมประพฤติลวงความสัจสุจริตไมวาจะ 

ดวยเหตุประการใด 



4. การรูจักละวางความเช่ือและรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชน 
สวนใหญของบานเมืองคุณธรรมส่ีประการนี้ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบำรุงใหมีความเจริญงอก
งามข้ึนโดยท่ัวกันแลวจะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุขความรมเย็นและมีโอกาสท่ีจะปรับปรุง
พัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังความประสงคครูอาจารยเปนคนไทยคนหนึ่งท่ีควรถือปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมดังกลาวเพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยสถาบันวิชาชีพครูจะไดมีความเจริญกาวหนาสังคม
และประเทศไทยจะไดมีความเจริญรุงเรืองตลอดไป 
2. คุณลักษณะของครูท่ีดี 

คุณลักษณะของครูท่ีดี 10 ประการ 
1. ความมีระเบียบวินัยหมายถึงความประพฤติท้ังทางกายวาจาและใจท่ีแสดงถึง 

ความเคารพในกฎหมายระเบียบประเพณีของสังคมและความประพฤติท่ีสอดคลองกับอุดมคติ 
หรือความหวังของตนเองโดยใหยึดสวนรวมสำคัญกวาสวนตัว 

2. ความซื่อสัตยสุจริตและความยุติธรรมหมายถึงการประพฤติท่ีไมทำใหผูอื่น 
เดือดรอนไมเอาเปรียบหรือคดโกงผูอื่นหรือสวนรวมใหยึดถือหลักเหตุผลระเบียบแบบแผนและ
กฎหมายของสังคมเปนเกณฑ 

3. ความขยันประหยัดและยึดมั่นในสัมมาอาชีพหมายถึงความประพฤติท่ีไมทำ 
ใหเสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทำใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม 

4. ความสำนึกในหนาท่ีและการงานตางๆรวมไปถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
และประเทศชาติหมายถึงความประพฤติท่ีไมเอารัดเอาเปรียบสังคมและไมกอความเสียหายใหเกิดข้ึน
แกสังคม 

5. ความเปนผูมีความคิดริเริ่มวิจารณและตัดสินอยางมีเหตุผลหมายถึงความ 
ประพฤติในลักษณะสรางสรรคและปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทำหนาท่ีการงาน 

6. ความกระตือรือรนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความรักและ 
เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริยหมายถึงความประพฤติท่ีสนับสนุนและใหความรวมมือในการอยู
รวมกันโดยยึดผลประโยชนของสังคมใหมากท่ีสุด 

7. ความเปนผูมีพลานามัยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจหมายถึงความ 
มั่นคงและจิตใจรูจักบำรุงรักษากายและจิตใจใหสมบูรณมีอารมณแจมใสมีธรรมะอยูในจิตใจอยาง
มั่นคง 

8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเปนท่ีพึ่งไมไหววานหรือขอ 
ความชวยเหลือจากผูอื่นโดยไมจำเปน 

9. ความภาคภูมิและการรูจักทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ 
หมายถึงความประพฤติท่ีแสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทยๆมีความรักและหวงแหน
วัฒนธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติ 

10. ความเสียสละและเมตตาอารีกตัญูกตเวทีกลาหาญและความสามัคคีกัน 
หมายถึงความประพฤติท่ีแสดงออกถึงความแบงปนเกื้อกูลผูอื่นในเรื่องของเวลากำลังกายและกำลัง
ทรัพย 

คุณลักษณะ 10 ประการนี้เปนท้ังแนวทางและเปาหมายในการจัดการศึกษาและ 
อบรมส่ังสอนนักเรยีนของสถานศึกษาทุกระดับและเจาหนาท่ีในสถานศึกษาตองถือปฏิบัติดวย 



การกระทำของครูท่ีสังคมไมชอบเรียงจากมากไปหานอยดังนี ้
1. ขาดความรับผิดชอบ 
2. การเปนคนเจาอารมณ 
3. ขาดความยุติธรรม 
4. เห็นแกตัว 
5. ประจบสอพลอ 

การกระทำของครูท่ีสังคมชอบเรียงจากมากไปหานอยดังนี ้
1. ต้ังใจสอนและสอนเขาใจแจมแจง 
2. ความเขาใจและเปนกันเอง 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มีความยุติธรรม 
5. ความเมตตา 
6. ราเริงแจมใสสุภาพ 
7. มีวิธีสอนแปลกๆ 
8. มีอารมณขัน 
9. เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

ความบกพรองของครูเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ 
ครูชาย 

1. ความประพฤติไมเรียบรอย 
2. มัวเมาในอบายมุข 
3. การแตงกายไมสุภาพ 
4. การพูดจาไมสุภาพ 
5. ไมรับผิดชอบการงาน 

ครูหญิง 
1. การแตงกายไมสุภาพ 
2. ความเปนคนเจาอารมณ 
3. ประพฤติไมเรียบรอย 
4. ไมรับผิดชอบการงาน 
5. ชอบนินทา 
6. จูจ้ีข้ีบน 
7. วางตัวไมเหมาะสม 
8. คุยมากเกินไป 

หนาท่ีของครูท่ีจำเปนมากท่ีสุดคือ 
1. สอนและอบรม 
2. การเตรียมการสอน 
3. หนาท่ีธุรการเชนทำบัญชีเรียกช่ือและสมุดประจำวัน 
4. การแนะแนว 



5. การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
6. ดูแลอาคารสถานท่ี 
7. ทำความเขาใจเด็ก 

ลักษณะของครูท่ีดีเรียงตามลำดับคือ 
1. ความประพฤติเรียบรอย 
2. ความรูดี 
3. บุคลิกการแตงกายดี 
4. สอนดี 
5. ตรงเวลา 
6. มีความยุติธรรม 
7. หาความรูอยูเสมอ 
8. ราเริงแจมใส 
9. ซื่อสัตย 
10. เสียสละ 

สิ่งท่ีครูไมควรกระทำ 
1. ครูมาสายคติประจำใจคือสอนนอยหนอยสายมากหนอยอรอยกำลังเหมาะ 
2. ครูคาขายคติประจำใจคือครูท่ีมีความเพียรตองทำโรงเรียนใหเปนตลาดครูท่ีมี 

ความสามารถตองทำตลาดใหเปนโรงเรียน 
3. ครูคุณนายคติประจำใจคืออยูอยางคุณนายสบายทุกอยางหนทางสะดวก 

พรรคพวกมากม ี
4. ครูสุราบาลคติประจำใจคือศุกรเมาเสารนอนอาทิตยถอนจันทรเกียจคราน 

อังคารหยุดพุธลาพฤหัสมากมหนาไมสูคน 
5. ครูเกียจครานคติประจำใจคือสอนมั่งไมสอนมั่งสตางคเทาเดิม 
6. ครูหัวโบราณคติประจำใจคือคิดเปนก็คิดไปแกปญหาเปนก็แกปญหาไปแต 

ฉันจะสอนอยางไรใครอยามายุงกับฉัน 
7. ครูปากมาคติประจำใจคือนินทาวันละมากๆปากผองใส 
8. ครูหนาใหญคติประจำใจคือใหญท่ีโรงเรียนไปเปนเสมียนท่ีอำเภอเหอ 

เจานายไดสองข้ัน 
9. ครูใจยักษคติประจำใจคือหนาตาขมึงขึงขังดุดาไมฟงเหตุผล 

หลักสิบประการของความเปนครูดี 
1. มุงม่ันวิชาการ 

ครูมีบทบาทหนาท่ีในการเสาะแสวงหาความรูเพื่อนำไปถายทอดใหแกศิษยท่ี 
จำเปนสำหรับครูคือ 

1. ศาสตรท่ีจะสอน 
ครูตองติดตามความกาวหนาของวิชาท่ีจะถายทอดจากหนังสือเอกสาร 

วารสารตามส่ือตางๆตลอดจนเขาประชุมเพื่อรับรูความคิดใหมๆขอคนพบท่ีขยายความรูออกไปอยาง
ไมมีท่ีส้ินสุดจึงจำเปนอยางยิ่งท่ีครูจะเตรียมพรอมใหตนเองมีความรูทันสมัยตอเหตุการณ 



2. ศาสตรการสอน 
แมครูจะมีความรูดีในศาสตรสาขาท่ีชำนาญแตความรูเหลานั้นจะไมมี 

ประโยชนตอวิชาชีพครูแมแตนอยหากครูยังขาดความรูเรื่องของการถายทอดวิชาการเหลานั้นครูจึง
จำเปนตองติดตามศึกษาคนควาใหทันตอความกาวหนาของศาสตรการสอนเพื่อคนหาวิธีการท่ีจะ
อธิบายหรือถายทอดใหศิษยเขาใจสาระตางๆ 

3. ศาสตรการพัฒนาคน 
โดยท่ีอาชีพครูเปนอาชีพสรางคนท่ีมีศักยภาพใหแกประเทศชาติผูสรางจึง 

จำเปนตองเอาใจใสและถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองพัฒนาคนใหมีความพรอมดานวิชาการวิชาชีพและการ
ดำรงตนใหเปนคนดีท่ีสังคมปรารถนา 

2. รักงานสอน 
ครูตองมีความศรัทธาตอวิชาชีพของตนตองมีความรักการสอนสนใจท่ีจะ 

พัฒนาการสอนใหนาสนใจเปล่ียนแปลงวิธีการสอนเพื่อใหไดผลรูจักวิธีถายทอดท่ีทำใหผูเรียนเขาใจ
งายใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนของตนเองใหรูจักวิธีเรียนเรียนดวยความสุขและรับรูสาระใน
ศาสตรท่ีครูสอน 

3. อาทรศิษย 
ครูตองเมตตารักเขาใจและเอาใจใสดูแลลูกศิษยหวงใยวาจะประสบความสำเร็จ 

หรือไมชวยแกไขปญหาตางๆท่ีลูกศิษยประสบใหเกียรติและยอมรับในความแตกตางไมดูถูกหรือเยียบ
ย่ำลูกศิษยใหการชวยเหลือท้ังทางดานการเรียนและชีวิต 

4. คิดดี 
ครูตองมีความคิดท่ีดีความคิดท่ีเปนบวกตอศิษยตอการสอนตอวิชาชีพตอ 

สถาบันและตอเพื่อนรวมงานคิดในส่ิงท่ีดีและใหคิดอยูเสมอวาอาชีพครูเปนอาชีพท่ีมีคุณคาท่ีสุดเปนตน
ความคิดท่ีเปนบวกจะชวยใหครูทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีคุณธรรม 
ความมีคุณธรรมของครูมีความจำเปนตอวิชาชีพครูคุณธรรมท่ีสำคัญไดแกความ 

ยุติธรรมดานการสอนการประเมินผลความตองการใหลูกศิษยประสบผลสำเร็จครูตองมีความอดทน
ระงับอารมณไดดีไมทำรายคนเสียสละมีความอายท่ีจะกระทำผิดและมีหลักศาสนายึดมั่นมีความต้ังใจ
แนวแนท่ีจะประพฤติตนใหถูกตองตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม 
นั้นๆ 

6. ช้ีนำสังคม 
ครูตองชวยช้ีนำสังคมนำในส่ิงท่ีถูกตองชวยแกปญหาทำตนเปนตัวอยางเชน 

เรื่องของขยะส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงานชวยชุมชนในดานตางๆท้ังการแกปญหาเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคมและการชวยนำสังคมใหเปนสังคมท่ีดีงาม 
 

7. อบรมจิตใจ 
การพัฒนาผูเรียนเปนส่ิงสำคัญครูจึงตองชวยใหขอคิดท่ีดีอบรมตักเตือนส่ังสอน 

ใหศิษยประพฤติดีดำรงอยูในศีลธรรมหนาท่ีของครูจึงไมใชเปนเรื่องของการสอนหนงัสือเทานั้นแต
จะตองอบรมจิตใจใหมีคุณธรรมจริยธรรมอยูเสมอ 



8. ใฝความกาวหนา 
การไมหยุดนิ่งอยูกับท่ีรักท่ีจะชวยใหประเทศกาวหนาเผยแพรผลงานวิชาการ 

ใหแกชุมชนไมหยุดยั้งครูจะตองทำใหชีวิตของครูกาวตอไปเพื่อท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองศิษย
สังคมและประเทศชาติ 

9. วาจางาม 
คำพูดเปนส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะทำใหการเรียนการสอนดำเนินไปอยางประสบ 

ความสำเร็จคำพูดท่ีดียอมทำใหผูเรียนเกิดกำลังใจมีความมุมานะในทางตรงกันขามคำพูดไมดียอมทำ
ใหผูฟงเกิดความทุกขไมสบายใจและทำใหเกิดความทอถอยไมอยากเรียนครูจึงตองฝกการพูดให
ถูกตองตามกาลเทศะฝกการพูดเพื่อจูงใจและสงเสริมทำใหศิษยเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีงามและถูกตอง 

10. รักความเปนไทย 
สถาบันการศึกษาเปนศูนยกลางการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสำคัญของ 

ประเทศชาติดังนั้นครูจึงตองสงเสริมพัฒนาเอกลักษณไทยเพื่อใหศิษยเปนผูธำรงรักษาเอกลักษณไทย
เอาไวโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนความมีเอกลักษณเฉพาะตนจำเปนตองธำรงไวใหมั่นคงแมวา
เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไดไกลจนทำใหแตละชาติสามารถติดตอรับรูและถายทอดวัฒนธรรมซึ่งกนัและ
กันไดก็ตามแตเอกลักษณเฉพาะของคนในชาติเชนเรื่องของความเช่ือวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามควร
ชวยกันสืบสานสงเสริมและธำรงไวเพื่อทำใหเยาวชนเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 
 
 
 
 
 
 


