
ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕56   
ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๑)  และ  (๑๑)  (ฉ)  และมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัต ิ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุม
ครั้งที่  13/2561  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  ๒๕๖๑  คุรุสภาโดยได้รบัความเห็นชอบจากรัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงออกข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”  

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน”  และ  “มาตรฐานการปฏิบัติตน”  ในข้อ  ๔  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕56  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้ 
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  หรือการจัดการศึกษา  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้” 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  หรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  รวมทั้งผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องปฏิบัติตาม  เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายการเรียนรู้  
หรือการจัดการศึกษา  รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ  หรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน  หมายความว่า  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผน  
ในการประพฤติปฏิบัติตน  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ต้องยึดถือปฏิบัติตาม  เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง  และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม  อันจะน ามาซึ่งเกียรติ  และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕56   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

  “ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา   
หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ดังต่อไปนี้ 

   (ก) มาตรฐานความรู้  ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
    (1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก  สังคม  และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



    (2) จิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยาการศึกษา  และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

    (3) เนื้อหาวิชาที่สอน  หลักสูตร  ศาสตร์การสอน  และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการจัดการเรียนรู้ 

    (4) การวัด  ประเมินผลการเรียนรู้  และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
    (5) การใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษา 
    (6) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา   
   (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ  การสอน  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

    (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
    (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  10  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  2556  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ  10  รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  11  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕56  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
  “ข้อ  11  ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู 
    (1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
    (2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
    (3) ส่งเสริมการเรียนรู้  เอาใจใส่  และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
    (4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  และผู้สร้างนวัตกรรม 
    (5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  (ข) การจัดการเรียนรู้   
    (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้  สื่อ  การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้   
    (2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ 

ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด  และมีความเป็นนวัตกร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



    (3) ดูแล  ช่วยเหลือ  และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ  สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

    (4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

    (5) วิจัย  สร้างนวัตกรรม  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน ์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ   
  (ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน   
    (๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 
    (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพของผู้เรียน   
    (3) ศึกษา  เข้าถึงบริบทของชุมชน  และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    (๔) ส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ข้อ 7 ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  2556  และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2561  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒


