บทที่ 3
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ทำงานได้ผล
ดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจ
ที่จะให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แนวคิด
1) 	ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลาย คนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญที่สุด
2) 	ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
3) 	การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทำให้บุคลากร
มีขวัญกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) 	การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้บุคลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
5) 	การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
1. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ประเภท ผู้สอน
สายงาน การสอน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียน
การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย
ครู
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ชื่อวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. 	จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. 	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. 	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหน่ง
1. 	มีวุฒิไ ม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. 	มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
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มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ครู
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. 	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. 	จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. 	ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. 	ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. 	ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
6. 	ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. 	ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. 	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้
2. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรื อ ดำรงตำแหน่ ง อื่ น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
3. 	มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ ใดผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ ได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลำดับ
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มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐานมีความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้ น เรี ย น พั ฒ นาผู้ เ รี ย น โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
มีการดำเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรกำหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ
ปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า และ
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะ
ชำนาญการ
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ให้ ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และให้ ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ
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การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ลักษณะงาน 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลที่จะเข้ามา
ดำรงตำแหน่ ง ครู ซึ่ ง ต้ อ งดำเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 56 บัญญัติให้ผู้ ใดที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ
เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ใ ดได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในตำแหน่ ง ครู
ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ งครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุค ลิ กลั กษณะในการปฏิ บัติ วิช าชีพ ทั้ง ในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งเป็น
ตำแหน่งครู ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใช้กับตำแหน่งอื่นที่บรรจุเข้ามา เช่น ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค (2)
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. 	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 56
2. 	หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3. 	หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. 	หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่อง การปรับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. 	หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/440 ลงวั น ที่ 21 เมษายน 2551 เรื่ อ ง
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ขั้นตอนการดำเนินงาน
	  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2548) ดังนี้
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การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
		 1.1 วินัยในตนเอง
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
					 ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยและรักษาวินัยของทางราชการ
	 				 ระดับ 3 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 1.3 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
					 ระดับ 2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
					 ระดับ 3 การปฏิ บั ติ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสำหรั บ ข้ า ราชการครู เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
											 สถานศึกษา
		 1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
 					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องข้ า ราชการในฐานะเป็ น
											 พลเมืองที่ดี
					 ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
	 				 ระดับ 3 การปฏิ บั ติ ต นตามบทบาทหน้ า ที่ ข องข้ า ราชการในฐานะเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
											 เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาและชุมชน
		 1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และ
											 วิธีปฏิบัติราชการ
					 ระดับ 2 ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามกฎหมาย ระเบี ย บ แบบแผน หลั ก เกณฑ์ และ
											 วิธีปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
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					 ระดับ 3 ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามกฎหมายอย่ า งมี ร ะเบี ย บ แบบแผน หลั ก เกณฑ์
											 และวิธีปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
		 2.1 มาตรฐานวิชาชีพ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
	 				 ระดับ 3 การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
		 2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
	 				 ระดับ 3 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู
		 3.1 คุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครู
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครู
					 ระดับ 2 ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นครูด้วยความเต็มใจ
		 			 ระดับ 3 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
		 3.2 บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะครูที่ดี
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูที่ดี
					 ระดับ 2 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ดี
	 				 ระดับ 3 การปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
					 ระดับ 2 สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของตนเองได้
		 			 ระดับ 3 การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูที่กำหนดสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
4. การพัฒนาตนเอง
		 4.1 การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
					 ระดับคุณภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

63

					 ระดับ 1 มีความรู้ กระตือรือร้น และสนใจการเรียนรู้
					 ระดับ 2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในบางโอกาส
					 ระดับ 3 แสวงหาความรู้และนำความรู้มาใช้อย่างสม่ำเสมอ
		 4.2 ความฉลาดทางอารมณ์
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ ในบางสถานการณ์
					 ระดับ 2 ความสามารถควบคุมอารมณ์ ได้ ในทุกสถานการณ์
					 ระดับ 3 สามารถควบคุมอารมณ์และตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
											 อย่างเหมาะสม
		 4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นคุณค่าของงานที่ปฏิบัติ
					 ระดับ 2 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
	 				 ระดับ 3 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
		 5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นคุณค่าของการพัฒนาบุคลิกภาพ
					 ระดับ 2 มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ
					 ระดับ 3 เป็ น ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของเพื่ อ นร่ ว มงานในสถานศึ ก ษา
											 และชุมชน
		 5.2 การปรับตัว
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
					 ระดับ 2 ปฏิบัติตนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้บางโอกาส
					 ระดับ 3 ปฏิบัติตนได้ถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี
6. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม
		 6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่ตนนับถือ
					 ระดับ 2 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
					 ระดับ 3 สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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		 6.2 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
					 ระดับ 2 สามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
					 ระดับ 3 การดำเนินชีวิตเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน
1. การจัดการเรียนรู้
		 1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
											 สาระการเรียนรู้
					 ระดับ 2 สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระ
											 การเรียนรู้
					 ระดับ 3 นำผลวิเคราะห์ ไปใช้ ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
		 1.2 การออกแบบการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้
					 ระดับ 2 สามารถออกแบบการเรียนรู้ ได้
					 ระดับ 3 นำผลการออกแบบการเรียนรู้ ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ได้
		 1.3 การวิจัยและแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
					 ระดับ 2 นำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้
					 ระดับ 3 มีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
		 1.4 การรายงานผลการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรายงานผลการเรียนรู้
					 ระดับ 2 สามารถจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
					 ระดับ 3 รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและสมบูรณ์
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2. การพัฒนาผู้เรียน
		 2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน
					 ระดับ 2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้เป็นบางแผน
					 ระดับ 3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน
		 2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

											 ของผู้เรียน
					 ระดับ 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนได้
	 				 ระดับ 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิ ต ของผู้ เ รี ย น
											 ที่จัดเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
					 ระดับ 2 มีความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
					 ระดับ 3 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างเหมาะสม
		 2.4 การปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปลูกฝังวินัยและความ
											 เป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับ 2 มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังวินัย ความเป็นประชาธิปไตย
											 ให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับ 3 สอดแทรกปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนในการจัด
											 การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
		 2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการสร้ า งค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและความภาคภู มิ ใ จ
											 ในความเป็นคนไทยให้แก่ผู้เรียน
					 ระดับ 2 มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและความภาคภู มิ ใ จ
											 ในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน
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					 ระดับ 3 จัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความ
											 เป็นคนไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
		 2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
					 ระดับ 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ
					 ระดับ 3 การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
											 และชุมชน
3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ
		 3.1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับ 2 พัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
					 ระดับ 3 ผลของการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา
		 3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
					 ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
					 ระดับ 3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
											 ในการจัดการเรียนรู้
 		 3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 รู้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
					 ระดับ 2 ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายทางวิชาการ
					 ระดับ 3 ใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
4. การพัฒนาสถานศึกษา
		 4.1 งานบริหารทั่วไป
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
					 ระดับ 2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ ได้รับมอบหมาย
					 ระดับ 3 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ ได้รับมอบหมายจนเกิดผลสำเร็จและทันเวลา
											 ที่กำหนด
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4.2 งานสนับสนุนทางวิชาการ
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการตามที่ ได้รับมอบหมาย
					 ระดับ 2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
					 ระดับ 3 ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น วิ ช าการตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ กิ ด ผลสำเร็ จ และ
											 ทันเวลาที่กำหนด
		 4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
					 ระดับ 2 กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
					 ระดับ 3 ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาจนเกิดผลสำเร็จและ
											 ทันเวลาที่กำหนด
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน
		 5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
					 ระดับ 2 ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอย่างเป็นระบบ
					 ระดับ 3 นำข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไปใช้ ให้เกิดประโยชน์
		 5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
					 ระดับ 2 ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชน
					 ระดับ 3 ประสานความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม
		 5.3 การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับ 2 นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
					 ระดับ 3 นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม
		 5.4 การให้บริการชุมชน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการให้บริการชุมชน
					 ระดับ 2 ให้บริการชุมชน
					 ระดับ 3 ให้บริการชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
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		 5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
					 ระดับคุณภาพ
					 ระดับ 1 เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
					 ระดับ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
					 ระดับ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
ระดับสถานศึกษา
1. ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
จำนวน 3 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาเป็ น ประธานกรรมการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการสถานศึ ก ษาจำนวนหนึ่ ง คนเป็ น กรรมการ และข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการและเลขานุการ
2. 	ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม
3. 	ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ทุ ก สามเดื อ น
รวมแปดครั้งในเวลาสองปี
4. 	เมื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครั้งให้ดำเนินการ ดังนี้
		 4.1 เห็นว่าผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เห็นว่าควรทบทวนก็อาจให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมิน
ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน
ห้าวันทำการนับแต่วันที่ ได้รับรายงานแล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว
		 4.2 กรณีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ ได้รับ
รายงานแล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว
		 4.3 กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้มีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่อไป และเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบสองปีแล้วและเห็นว่าควรให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไป ก็ ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งครูต่อไปพร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้งทราบ
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. 	นำผลการประเมินของคณะกรรมการ เมื่อครบสองปีทั้งแปดครั้งเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการอนุมัติ
2. 	เมื่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่…….วันที่…………………ให้ โรงเรียนดำเนินการสั่งแต่งตั้ง
พร้อมทั้งส่งคำสั่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. 	สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตรวจความถู ก ต้ อ งของคำสั่ ง แล้ ว ส่ ง คำสั่ ง ให้ ก ลุ่ ม งาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. 	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ก.ค.ศ.
ส่วนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุในตำแหน่งอื่น นอกจากตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย เช่น บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค (2) ยังคงให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตำแหน่งนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎ ก.ค.ศ. จึงใช้กฎ ก.พ.
ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) กำหนดเดิม
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการ
เตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม

คณะกรรมการที่ ได้รับ
การแต่งตั้งประเมินผล
ทุกสามเดือนรวมแปดครั้ง
ในเวลาสองปี

ผลการประเมินต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
แจ้งผู้นั้นทราบ
และรายงานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งคำสั่งไปยัง
สพฐ. ก.ค.ศ. และกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งผล
การประชุมให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาสั่งแต่งตั้ง
แล้วส่งคำสั่งไปยัง
สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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คณะกรรมการ
สรุปการประเมินแต่ละครั้ง
ส่งให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจสอบ
นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุมัติ

ผลการประเมินทั้ง 8 ครั้ง
ใน 2 ปี เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายงานไปยังสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
1. 	การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ
วันแรกเป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
2. 	กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลเป็นระยะเวลาเกินกว่าเก้าสิบวัน ไม่ ให้นับระยะ
เวลาที่เกินเก้าสิบวันดังกล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3. 	วั น เดื อ น ปี ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ครู ผู้ ช่ ว ยให้ ด ำรงตำแหน่ ง ครู แ ละให้ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นต้ อ งไม่ เ ป็ น
วันเดียวกัน
4. การประเมินผลสรุปทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง โดยใช้แบบประเมิน
เดียวกัน
5. เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยต้องได้คะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 อย่างต่ำร้อยละ 50 สำหรับการประเมินครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 8
ต้องเป็นการประเมินร้อยละ 60 จึงจะถือเป็นเกณฑ์การประเมินแต่ละครั้ง
2. มาตรฐานวิทยฐานะครู
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคำขอพร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ
จำนวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติ คือ
		 2.1 ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับ
วุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเท่า
		 2.2 	มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดย
ความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
		 2.3 	ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
3. 	ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน คือ
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ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูล
ของบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)/
คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา/เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนา
ตนเอง คือ
		 ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากหลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร
		 ส่วนที่ 2 การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะในสาขาหรื อ กลุ่ ม สาระ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ พิ จ ารณาจากการศึ ก ษา ค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถานบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวล
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน และ
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งได้ ค ะแนนจากกรรมการแต่ ล ะคน ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 65
		 กรณี ค ณะกรรมการประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นที่ 2 และด้ า นที่ 3 มี ค วามเห็ น ว่ า
ผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ได้ ให้พัฒนาได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน
3 เดือน
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
วิชาชีพ (Profession) เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ
เป็นการเฉพาะ ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบวิชาชีพต่างกับอาชีพ
(Career) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการดำรงชีพเท่านั้น
วิชาชีพซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบ
อย่างสูงตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน จึงต้องมีการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual Method) ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่าง
เพียงพอ (Long Period of Training) มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional
Autonomy) และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) รวมทั้งต้องมีสถาบันวิชาชีพ
(Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional Organization) เป็นแหล่งกลาง
ในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
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การกำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา นอกจากจะเป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ประเภทหนึ่ ง เช่ น เดี ย วกั บ วิ ช าชี พ
ชั้นสูงอื่น เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่งจะต้องประกอบ
วิชาชีพเพื่อบริการต่อสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้น ๆ แล้วยังมีบทบาทสำคัญต่อสังคม
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ กล่าวคือ
1. สร้ า งพลเมื อ งดี ข องประเทศ โดยการให้ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ จ ะทำให้ ป ระชาชน
เป็นพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติต้องการ
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ให้มีการรักษา
ความเป็นชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนาน
จากบทบาทและความสำคั ญ ดั ง กล่ า ว พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานกำกับดูแล รักษา และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนด
ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม
ประกอบด้วย
1. วิชาชีพครู 
2. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
3. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
4. วิชาชีพควบคุมอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
การกำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม จะเป็นหลักประกันและคุ้มครองให้
ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
การประกอบวิชาชีพควบคุม 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กฎกระทรวง
กำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขของคุรุสภา
ดังนี้
1. 	ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
คุรุสภากำหนด ผู้ ไม่ ได้รับอนุญาตหรือสถานศึกษาที่รับผู้ ไม่ ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษาจะได้รับโทษตามกฎหมาย
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2. 	ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ และความชำนาญการตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
3. 	บุคคลผู้ ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิกล่าวหา
หรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอื่น มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได้
4. 	เมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยชี้ขาดให้
ยกข้อกล่าวหา/กล่าวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
และผู้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้
การกำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษา และเป็ น การยกระดั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ให้ สู ง ขึ้ น อั น จะเป็ น ผลดี ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร
ทางการศึกษาที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยซึ่งจะทำให้วิชาชีพ
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติและศักดิ์ศรี ในสังคม
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา คื อ ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพในการประกอบวิ ช าชี พ สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร
จากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความสำคัญกับวิชาชีพ
ทางการศึกษา และกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้
ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะ
สามารถขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานแสดงว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให้เกิดผล
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชำนาญเฉพาะด้านและความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดว่ามีความรู้ความสามารถ และ
ความชำนาญเพียงพอที่จะดำรงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือ
การกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดำรง
ไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภาจะกำหนดเป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูก
คณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) ยกข้ อ กล่ า วหา
(2) ตักเตือน (3) ภาคทัณฑ์ (4) พักใช้ ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ ไม่เกิน 5 ปี
(5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2548 วันที่ 21 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2548 วันที่ 18
เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ซึ่ ง จะต้ อ ง
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถ
นำไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม
สมรรถนะของครู (ID-Plan)
สมรรถนะ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของบุ ค คล ซี่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่ โดดเด่นกว่าในการทำงานหรือสถานการณ์นั้น
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and personnels competency)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ ง เกิ ด จากการรวมความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) คุ ณ ลั ก ษณะ
(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น
สมรรถนะ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. 	ความรู้ (Knowledge)
2. 	ทักษะ (Skills)
3. 	คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)
สมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ
1. 	สมรรถนะหลัก (Core Competency)
2. 	สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)
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สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำสายงานเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงาน
ได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ
สายงานครู คือ
1. การออกแบบการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
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มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้ 
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้
1. 	ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2. 	การพัฒนาหลักสูตร
3. 	การจัดการเรียนรู้
4. 	จิตวิทยาสำหรับครู
5. 	การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. 	การบริหารจัดการในห้องเรียน
7. 	การวิจัยทางการศึกษา
8. 	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. 	ความเป็นครู
สาระความรู้และสมรรถนะของครู 
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
สาระความรู้ 
1) 	ภาษาไทยสำหรับครู
2) 	ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับครู
3) 	เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
สมรรถนะ 
1) 	สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
2) 	ส ามารถใช้ ทั ก ษะในการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
3) 	สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาหลักสูตร 
สาระความรู้ 
1) 	ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
2) 	ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
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3) 	วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4) 	ทฤษฎีหลักสูตร
5) 	การพัฒนาหลักสูตร
6) 	มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
7) 	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8) 	ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ 
1) 	สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
2) 	สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
3) 	สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
4) 	สามารถจัดทำหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู้
สาระความรู้
1) 	ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
2) 	รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
3) 	การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4) 	การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
5) 	การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
6) 	เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
7) 	การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
8) 	การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
9) 	การประเมินผลการเรียนรู้
สมรรถนะ
1) 	สามารถนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค
2) 	สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
3) 	สามารถเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) 	สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการประเมินผล
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4. จิตวิทยาสำหรับครู 
สาระความรู้ 
1) 	จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
2) 	จิตวิทยาการศึกษา
3) 	จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
สมรรถนะ 
1) 	เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
2) 	สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3) 	สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) 	สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาระความรู้ 
1) 	หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2) 	การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3) 	การประเมินตามสภาพจริง
4) 	การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
5) 	การประเมินภาคปฏิบัติ
6) 	การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
สมรรถนะ 
1) 	สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
2) 	สามารถนำผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 
สาระความรู้ 
1) 	ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
2) 	ภาวะผู้นำทางการศึกษา
3) 	การคิดอย่างเป็นระบบ
4) 	การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
5) 	มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
6) 	การติดต่อสื่อสารในองค์กร
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7) 	การบริหารจัดการชั้นเรียน
8) 	การประกันคุณภาพการศึกษา
9) 	การทำงานเป็นทีม
10) การจัดทำโครงงานทางวิชาการ
11) 	การจัดโครงการฝึกอาชีพ
12) 	การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
13) 	การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
14) 	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
สมรรถนะ 
1) 	มีภาวะผู้นำ
2) 	สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
3) 	สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
4) 	สามารถในการประสานประโยชน์
5) 	สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ ในการบริหารจัดการ
7. การวิจัยทางการศึกษา 
สาระความรู้ 
1) 	ทฤษฎีการวิจัย
2) 	รูปแบบการวิจัย
3) 	การออกแบบการวิจัย
4) 	กระบวนการวิจัย
5) 	สถิติเพื่อการวิจัย
6) 	การวิจัยในชั้นเรียน
7) 	การฝึกปฏิบัติการวิจัย
8) 	การนำเสนอผลงานวิจัย
9) 	การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
10) 	การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
11) 	การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย
สมรรถนะ 
1) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
2) สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
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8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สาระความรู้ 
1) แนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวั ต กรรมการศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเรียนรู้
 	
2) 	เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 	
3) 	การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
 	
4) 	แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
 	
5) 	การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม
สมรรถนะ 
 	
1) 	สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
 	
2) 	สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
 	
3) 	สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
9. ความเป็นครู
สาระความรู้ 
 	
1) 	ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
 	
2) 	พัฒนาการของวิชาชีพครู
 	
3) 	คุณลักษณะของครูที่ดี
 	
4) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
 	
5) 	การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
 	
6) 	การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
 	
7) 	เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 	
8) 	จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
 	
9) 	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สมรรถนะ 
 	
1) 	รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
 	
2) 	อดทนและรับผิดชอบ
 	
3) 	เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ
 	
4) 	มีวิสัยทัศน์
 	
5) 	ศรัทธาในวิชาชีพครู
 	
6) 	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

82

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

มาตรฐานประสบการณ์ของครู 
ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาทางการศึ ก ษาเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังนี้
1. 	การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2. 	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของครู 
1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
สาระการฝึกทักษะ 
1) 	การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
2) 	ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวางแผนการศึ ก ษาผู้ เ รี ย น โดยการสั ง เกต สั ม ภาษณ์ รวบรวมข้ อ มู ล
และนำเสนอผลการศึกษา
3) 	มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนำหลักสูตรไปใช้
4) 	ฝึกการจัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา
5) 	ฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา
6) 	การจัดทำโครงงานทางวิชาการ
สมรรถนะ 
1) 	สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน
2) 	สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้
3) 	สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดทำแผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผล
และปรับปรุง
4) 	สามารถจัดทำโครงงานทางวิชาการ
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
สาระการฝึกทักษะ 
1) 	การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) 	การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) 	การจัดกระบวนการเรียนรู้
4) 	การเลือกใช้ การผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
5) 	การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้
6) 	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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7) 	การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
8) 	การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9) 	การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
10) 	การสัมมนาทางการศึกษา
สมรรถนะ 
1) 	สามารถจัดการเรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะ
2) 	ส ามารถประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพ
ของผู้เรียน
3) 	สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4) 	สามารถจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า
เพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การ
หรื อ หน่ ว ยงาน หรื อ สมาคมจั ด ขึ้ น เช่ น การประชุ ม การอบรม การสั ม มนา และการประชุ ม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
 	
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือก
อย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย
ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง
การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุงหรือ
สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น
ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการ
ปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 	
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียน
2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
3) 	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กำหนดที่เกิดกับผู้เรียน
4) 	ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติ
ในด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพทั่ ว ไป การแต่ ง กาย กิ ริ ย า วาจา และจริ ย ธรรมที่ เ หมาะสมกั บ ความเป็ น ครู
อย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจาก
การกระทำนั้น
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มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ รับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
งานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล และใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการแก้ ปั ญ หา พั ฒ นาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรม
อื่ น ๆ ในโรงเรี ย นมากำหนดเป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารพั ฒ นาของผู้ เ รี ย นที่ ถ าวร
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนำเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา
ครูจำเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กำหนดเป็น
กิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว
ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
มาตรฐานการปฏิบัติตน 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
 	
3. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจ
แก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า
 	
4. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง
ดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
 	
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
 	
7. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาต้ อ งให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความจริ ง ใจและเสมอภาค โดย
ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 	
8. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดย
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม 
 	
9. 	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ควบคุมตาม มาตรา 43 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็น
ผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาอื่ น ทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ยกเว้ น บุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน ผู้บริหารการศึกษาระดับ
เหนือเขตพื้นที่การศึกษา และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประกอบวิชาชีพ
ควบคุ ม โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ แสดงด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ ให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจว่ า ตนมี สิ ท ธิ ห รื อ พร้ อ ม
ที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่รับผู้มิได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมใน
สถานศึกษาจะต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้นำพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

87

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะออกให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี 4 ประเภท คือ
1. 	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. 	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3. 	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
4. 	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมทุกตำแหน่งต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อจะประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ก็จะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนั้น ๆ อีก
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ได้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9
ธันวาคม 2547 และกำหนดให้เวลาผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ยื่ น คำแบบคำขอขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตภายใน 120 วั น ซึ่ ง มี แ นวทาง
ดำเนินการ ดังนี้
1. ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม พ.ร.บ.ครู 2488 อยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 (วันที่
พ.ร.บ.สภาครูฯ ใช้บังคับ) ซึ่งได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พนักงานครู
เทศบาล และครูโรงเรียนเอกชน ให้ยื่นแบบคำขอโดยไม่ต้องแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา
2. ครูซึ่งบรรจุแต่งตั้งให้ทำการสอนตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.สภาครูฯ ใช้บังคับ (วันที่ 12 มิถุนายน
2546) เป็นต้นมา และครูอัตราจ้างให้ยื่นแบบคำขอได้ โดยจะต้องแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา
หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดเป็นวุฒิที่ใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูด้วย
3. 	ครูซึ่งประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.สภาครูฯ ใช้บังคับ (วันที่ 12 มิถุนายน 2546)
ต่อมาลาออกหรือเกษียณอายุหรือพ้นจากหน้าที่ครู ถ้าหากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพให้ยื่นแบบคำขอโดยไม่ต้องแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา
4. 	ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น (ที่ ต้ อ งมี
ใบอนุ ญ าต) ให้ ยื่ น แบบคำขอมี ใ บอนุ ญ าตโดยจะต้ อ งขอมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ตนประกอบวิชาชีพอยู่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก
5. 	ผู้ที่ยังไม่ ได้เป็นครูแต่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นแบบคำขอ
พร้อมทั้งแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้วุฒิที่ ใช้ ในการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู แต่ยื่นได้ ไม่เกินวันที่ 11 มิถุนายน 2549
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เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบคำขอ
การยื่นคำขอต้องใช้แบบคำขอขึ้นทะเบียนของคุรุสภา ซึ่งสามารถขอรับได้จากหน่วยงาน
ทางการศึกษา หรือ Download จาก Website ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้
1. 	สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
2. 	สำเนาบั ต รสมาชิ ก คุ รุ ส ภาหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น สมาชิ ก คุ รุ ส ภาตาม พ.ร.บ.ครู
พ.ศ. 2488 หรือหลักฐานอื่น เช่น บัตรประจำตัว คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองของผู้บังคับ
บัญชา เป็นต้น (ผู้ที่เป็นครูตั้งแต่วัน พ.ร.บ.ประกาศใช้ หรือครูอัตราจ้างไม่ต้องแสดงบัตรการเป็น
สมาชิกคุรุสภา
3. 	รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน
2 รูป
4. 	หลักฐานแสดงวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดเป็นวุฒิที่ ใช้
ในการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู (สำหรั บ ผู้ ที่ เ ป็ น ครู ตั้ ง แต่ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2546
เป็นต้นมา ฉบับละ 500 บาท
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดไว้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ให้มีอายุใช้ ได้คราวละ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก่อนวันหมดอายุใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 180 วัน
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. 	มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. 	มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3. 	มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. 	ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
การลา
การลา แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ
1. 	การลาป่วย
2. 	การลาคลอดบุตร
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3. 	การลากิจส่วนตัว
4. 	การลาพักผ่อน
5. 	การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
6. 	การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7. 	การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
8. 	การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. 	การลาติดตามคู่สมรส
การลาป่วย
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ ได้ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อ
ในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ ได้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร
ผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ ใช้ ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ ได้
การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มี ใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการ
ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ ได้
การลาคลอดบุตร
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทน
ก็ ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับ
เงินเดือนครั้งหนึ่งได้
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน
การลากิจส่วนตัว
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
จนถึ ง ผู้ มี อ ำนาจอนุ ญ าต และเมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว จึ ง จะหยุ ด ราชการได้ เว้ น แต่ มี เ หตุ จ ำเป็ น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจำเป็นไว้แล้ว หยุดราชการ
ไปก่อนก็ ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
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ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันที ในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วันทำการ
ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 18 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มี
สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
การลาพักผ่อน
ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี ในปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ เว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปนี้
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
1. 	ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะ
เหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
2. 	ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง แล้ว
ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
3. 	ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณี ไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปี
แล้วแต่ ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ
สำหรับผู้ที่ ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ ไม่เกิน 30 วันทำการ
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา
อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งให้ชี้แจงเหตุผลความ
จำเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ ได้
ข้าราชการที่ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่
วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือ
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
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การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้าราชการที่ ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน
เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนข้าราชการที่ ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ ไปเข้า
รั บ การตรวจเลื อ กหรื อ เข้ า รั บ การเตรี ย มพลตามวั น เวลาในหมายเรี ย กนั้ น โดยไม่ ต้ อ งรอรั บ คำสั่ ง
อนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต
สำหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต
เว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับหัวหน้า
ส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงและข้าราชการ
ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลำดั บ จนถึ ง รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด เพื่ อ พิ จ ารณา โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กำหนด
การลาติดตามคู่สมรส
ข้าราชการซึ่งประสงค์ติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ ไม่เกิน
สองปี และในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปี
ให้ ล าออกจากราชการสำหรั บ ปลั ด กระทรวง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรง และข้ า ราชการ
ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
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วินัยและการดำเนินการทางวินัย
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
วิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา : ข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ก ำหนดเป็ น ข้ อ ห้ า มและ
ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามหมวด 6 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ
วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้
1. 	ภาคทัณฑ์
2. 	ตัดเงินเดือน
3. 	ลดขั้นเงินเดือน
วินัยร้ายแรง มีดังนี้
4. 	ปลดออก
5. 	ไล่ออก
การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทำทัณฑ์บน ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ใช้ ในกรณีที่เป็นความผิด
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ
การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องทำเป็นหนังสือ แต่การทำทัณฑ์บนต้องทำเป็นหนังสือ (มาตรา
100 วรรคสอง)
โทษภาคทั ณ ฑ์ ใช้ ล งโทษในกรณี ที่ เ ป็ น ความผิ ด เล็ ก น้ อ ยหรื อ มี เ หตุ อั น ควรลดหย่ อ น
โทษภาคทัณฑ์ ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดที่ ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง
และไม่ ใช่กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย
โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น
การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ำกว่าปลดออก
ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก
การสั่งให้ออกจากราชการไม่ใช่ โทษทางวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
1. 	ไม่ ส นั บ สนุ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2. 	ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสมอภาค และเที่ ย งธรรม ต้ อ งมี
ความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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3. 	อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
4. 	ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ ให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ
5. 	ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ
เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับ
บัญชาทบทวนคำสั่งก็ ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ
ตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
6. 	ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
7. 	ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา
ความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือ
ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
8. 	กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
9. 	กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
10. 	เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
11. 	ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน อาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล
กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด
12. 	กระทำการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
13. 	เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
วินัยร้ายแรง ได้แก่
1. 	ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2. 	จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา
มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์
ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
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3. 	ขั ด คำสั่ ง หรื อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่ ร าชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
4. 	ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
5. 	ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร
6. 	กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง
7. 	กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
8. 	กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะ
เป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งโดยมิชอบ
9. 	คั ด ลอกหรื อ ลอกเลี ย นผลงานทางวิ ช าการของผู้ อื่ น โดยมิ ช อบหรื อ นำเอาผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ ในการเสนอขอปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
10. 	ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงาน
ทางวิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ หรือให้ ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
11. 	เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือ
ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น
ที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือ
ชักจูงให้ผู้อื่นกระทำการในลักษณะเดียวกัน
12. 	กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาท
หรือลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
13. 	เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
14. 	เล่นการพนันเป็นอาจิณ
15. 	กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

95

การดำเนินการทางวินัย
การดำเนินการทางวินัย กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในการออกคำสั่งลงโทษ
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีลำดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวน
การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ในระหว่าง
การสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
หลักการดำเนินการทางวินัย
1. 	กรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพบว่ า ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ใ ดกระทำผิ ด วิ นั ย โดยมี พ ยานหลั ก ฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็สามารถดำเนินการทางวินัยได้ทันที
2. 	กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคำ ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดำเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยตั้งกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หากเห็นว่ามีมูล ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ต่อไป
3. 	กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่า
ไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง
ลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร
สนเท่ห์ มติ ครม. ห้ามมิให้รับฟังเพราะจะทำให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
1. การตั้งเรื่องกล่าวหา
เป็นการตั้งเรื่องดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย มาตรา 98 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการ
สอบสวนให้ ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
กล่าวหาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนทุกคน ความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุ
และแต่งตั้งตาม มาตรา 53 เป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2. การแจ้งข้อกล่าวหา
มาตรา 98 กำหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาเท่ า ที่ มี ใ ห้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบ โดยระบุ ห รื อ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ พยานก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้
ผู้ถูกกล่าวหามี โอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา
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3. การสอบสวน
คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ ได้ความจริงและยุติธรรม และ
เพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ
ข้อยกเว้น กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดำเนินการ
ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ ได้
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
ก. 	การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่
		 (1)		กระทำความผิ ด อาญาจนต้ อ งคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ผู้ นั้ น กระทำผิ ด และผู้ บั ง คั บ
บัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาประจักษ์ชัด
 		 (2) 	ก ระทำผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรงและได้ รั บ สารภาพเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
ให้ ถ้ อ ยคำรั บ สารภาพต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ สื บ สวนหรื อ คณะกรรมการสอบสวน โดยมี ก ารบั น ทึ ก ถ้ อ ยคำ
เป็นหนังสือ
ข. 	การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
		 (1) 	กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุกหรือลงโทษที่หนักกว่าจำคุก
		 (2) 	ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชา
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
		 (3) 	กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้
ถ้ อ ยคำรั บ สารภาพต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ สื บ สวนหรื อ คณะกรรมการสอบสวนโดยมี ก ารบั น ทึ ก ถ้ อ ยคำ
เป็นหนังสือ
การอุทธรณ์
มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
เงื่อนไขในการอุทธรณ์
ผู้ อุ ท ธรณ์ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย และไม่ พ อใจผลของคำสั่ ง ลงโทษผู้ อุ ท ธรณ์
ต้องอุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้
ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ ต้องทำเป็นหนังสือ
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การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง
การอุทธรณ์คำสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วย
อำนาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ เว้นแต่
การสั่งลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ต้องอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ทั้งนี้
การร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการ หรือคำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ก็ต้อง
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. เช่นเดียวกัน
การร้องทุกข์
หมายถึง ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของฝ่ายปกครอง หรือ
คับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่ง
หรือทบทวนการกระทำของฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา
มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผู้ซึ่งตน
เห็นว่าตนไม่ ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือ
กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะร้องทุกข์
(1) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(2)		 ถูกสั่งพักราชการ
(3)		 ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(4)		 ไม่ ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา
(5)		 ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง
ต้องอยู่ ในเกณฑ์ ดังนี้
1. 	ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
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2. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ ไช่ความผิดที่ ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
4. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
6. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ ฝึกอบรม และดูงาน ณ
ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
7. 	ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด
8. 	ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาต้ อ งมี เ วลาปฏิ บั ติ ร าชการหกเดื อ น โดยมี วั น ลาไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ สามวั น
แต่ ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้
		 1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
		 2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
		 3) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทำการ
		 4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
		 5) ลาพักผ่อน
		 6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
		 7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม
การฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทั้ง นี้ โ ดยมิ ไ ด้ มี วั ตถุประสงค์เพื่อให้ ได้มาซึ่งปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ ก.พ. รั บ รอง
และหมายความรวมถึ ง การฝึ ก ฝนภาษาและการรั บ คำแนะนำก่ อ นฝึ ก อบรมหรื อ การดู ง านที่ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
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การดู ง าน หมายความว่ า การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ ว ยการสั ง เกตการณ์
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ
หรือแผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกำหนดให้ดำเนินการเป็นการฝึกอบรม)
การลาศึกษาต่อ
ศึกษา หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบัน
การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง
และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับคำแนะนำก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรม
หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการเมื่อ (มาตรา 107 พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูฯ)
1) 	ตาย
2) 	พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3) 	ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก
4) 	ถูกสั่งให้ออก
5) 	ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
6) 	ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การลาออกจากราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือ
ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอำนาจตาม มาตรา 53 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
กรณีผู้มีอำนาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง
พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วัน
ถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้าผู้มีอำนาจตาม มาตรา 53 ไม่ ได้อนุญาตและไม่ ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้การลาออก
มีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออก
มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
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ระเบี ย บ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการลาออกของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2548
ข้อ 3 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า
30 วัน
กรณีผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ จะอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า
30 วัน ก็ ได้
หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจอนุญาต หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด
30 วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ข้อ 5 ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ
หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ดำเนินการ ดังนี้
(1)		 หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ ให้มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออก
เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน
ขอลาออกด้วย
(2)		 หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ ให้มีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก
แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกให้สั่งยับยั้งไว้ ได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน และสั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ ได้
เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ข้อ 6 กรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอำนาจ
อนุญาตมิได้มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก
หรื อ เนื่ อ งจากครบกำหนดเวลายั บ ยั้ ง การอนุ ญ าตให้ ล าออกให้ ผู้ มี อ ำนาจอนุ ญ าตมี ห นั ง สื อ แจ้ ง
วันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ 7 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอ
หนังสือขอลาออกนั้นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก
โดยเร็ว
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เมื่อผู้มีอำนาจอนุญาตได้รับหนังสือขอลาออกแล้วให้มีคำสั่งอนุญาตออกจากราชการได้ตั้งแต่
วันที่ขอลาออก
5. ครูอัตราจ้าง
กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าที่ครู เช่น ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย
ครูพี่เลี้ยง หรือปฏิบัติหน้าที่ครูที่เรียกชื่อย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และแนวปฏิบัติที่ ใช้เพื่อการนั้น
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