ข้ อบังคับคุรุสภา
ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
...............................................................
โดยที่เป็ นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
(๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ สาระความรู ้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่ อง มาตรฐานความรู ้ มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ สาระความรู ้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที่ ๒)
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมทั้ง
ระเบียบหรื อประกาศใดที่ออกภายใต้ขอ้ บังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ.๒๕๕๖ หรื อข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทาํ หน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอน
และการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริ หารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่าํ กว่าปริ ญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริ หาร

การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริ การหรื อ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การนิเทศ และการบริ หารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ
“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร
“ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
“ครู ” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่าํ กว่า
ปริ ญญาทั้งของรัฐและเอกชน
“ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่าํ กว่า
ปริ ญญาทั้งของรัฐและเอกชน
“ผูบ้ ริ หารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผูบ้ ริ หารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
ให้บริ การหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การนิเทศ และการบริ หาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ตอ้ งมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบตั ิตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิตน
“มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู ้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อการจัดการศึกษา ซึ่งผูต้ อ้ งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
“มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรื อการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบตั ิตามเพื่อให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ หรื อการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึ กฝนให้มีทกั ษะหรื อ
ความชํานาญสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“มาตรฐานการปฏิบตั ิตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาํ หนดขึ้นเป็ นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณ
ชื่อเสี ยง และฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผรู ้ ับบริ การและสังคม
อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอาํ นาจออกระเบียบ
ประกาศ หรื อคําสัง่ เพื่อปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
หมวด ๑
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วชิ าชีพ
ข้อ ๖ ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อเทียบเท่า
หรื อมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ้ ประกอบด้วยความรู ้ ดังต่อไปนี้
๑) ความเป็ นครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) ภาษาและวัฒนธรรม
๔) จิตวิทยาสําหรับครู
๕) หลักสูตร
๖) การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
๗) การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๙) การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรปริ ญญาทางการศึกษา เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตั ิการสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปนี้
๑) การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน
๒) การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ข้อ ๗ ผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ทางการ
บริ หารการศึกษา หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรฐานความรู ้ ประกอบด้วยความรู ้ ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
๓) การบริ หารสถานศึกษา
๔) หลักสู ตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรี ยน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
๒) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้าหมวด
หรื อหัวหน้าสาย หรื อหัวหน้างาน หรื อตําแหน่งบริ หารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ข้อ ๘ ผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ทางการ
บริ หารการศึกษา หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ้ ประกอบด้วยความรู ้ ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
๓) การบริ หารการศึกษา
๔) การส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษา
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
๖) คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าแปดปี หรื อ
๒) มีประสบการณ์ในตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรื อ
๓) มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรื อ
๔) มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริ หาร
ไม่ต่าํ กว่าหัวหน้ากลุ่ม หรื อผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม หรื อเทียบเท่า มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
๕) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอน และมีประสบการณ์ในตําแหน่งผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา หรื อบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง หรื อบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่มีประสบการณ์การบริ หารไม่ต่าํ กว่าหัวหน้ากลุ่ม หรื อผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม หรื อเทียบเท่า รวมกันมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าแปดปี

ข้อ ๙ ผูป้ ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโททางการศึกษา
หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู ้ ประกอบด้วยความรู ้ ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) การนิเทศการศึกษา
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้
๕) การวิจยั ทางการศึกษา
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
๘) คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี้
๑) มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนและมีประสบการณ์ในตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูบ้ ริ หาร
การศึกษารวมกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่
ข้อ ๑๐ สาระความรู ้และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
หมวด ๒
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑๑ ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
๒) ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยน
๓) มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ
๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้จริ งในชั้นเรี ยน
๕) พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
๖) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ
๘) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน
๙) ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

๑๐) ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
๑๑) แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๒) สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในทุกสถานการณ์
ข้อ ๑๒ ผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา ต้องมีมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริ หารการศึกษาให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
๒) ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ
ผูเ้ รี ยน บุคลากร และชุมชน
๓) มุ่งมัน่ พัฒนาผูร้ ่ วมงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มศักยภาพ
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบตั ิให้เกิดผลได้จริ ง
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริ หารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสู งขึ้นเป็ นลําดับ
๖) ปฏิบตั ิงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร
๗) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็ นระบบ
๘) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
๙) ร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
๑๐) แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๑) เป็ นผูน้ าํ และสร้างผูน้ าํ ทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
ข้อ ๑๓ ผูป้ ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
๒) ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผรู ้ ับการนิเทศ
๓) มุ่งมัน่ พัฒนาผูร้ ับการนิเทศให้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบตั ิให้เกิดผลได้จริ ง
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็ นลําดับ
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผรู ้ ับการนิเทศ
๗) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็ นระบบ
๘) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
๙) ร่ วมพัฒนางานกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
๑๐) แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๑) เป็ นผูน้ าํ และสร้างผูน้ าํ ทางวิชาการ
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์

หมวด ๓
มาตรฐานการปฏิบตั ิตน
ข้อ ๑๔ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบตั ิตนตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิ ทธิและหน้าที่ของบรรดาผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยงั ปรับปรุ งหลักสูตรไม่แล้วเสร็ จตามข้อบังคับนี้ ยังคงใช้หลักสูตรตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปี หลังจากวันที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๗ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ตอ้ งการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต
ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็ จภายในห้าปี นับตั้งแต่วนั ที่สาํ เร็ จการศึกษา
ผูม้ ีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อเทียบเท่า หรื อคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
สามารถใช้เป็ นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปี นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ
ผูม้ ีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ทางการบริ หารการศึกษา หรื อเทียบเท่า หรื อคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็ น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา ได้ภายในห้าปี
นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ
ผูม้ ีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโททางการศึกษา หรื อเทียบเท่า หรื อคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็ น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ภายในห้าปี นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์)
ประธานกรรมการคุรุสภา

