
ครุุสภา  :  ศกึษาในแงกฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องคกรวชิาชพีครู
และการควบคมุการประกอบวชิาชพีครู

วชิาญ    สาคณุ

วทิยานพินธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิานติศิาสตร  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย

พ.ศ. 2549
ISBN  974-671-403-1

DPU



KHURUSAPHA  :  THE TEACHERS COUNCIL OF THAILAND :
A  LECAL  ASPECT  OF  ITS  ORGANIZATION AND

CONTROL OF TEACHERS PROFESSION

WICHAN  SAKHUN

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment  of the Requirements
for the Degree of Master of Laws

Department of Law
Graduate  School  Dhurakij Pundit  University

2006
ISBN  974-671-403-1

DPU



ค

หวัขอวิทยานิพนธ : คุรุสภา  :  ศกึษาในแงกฏหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคการวิชาชีพ
ครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู

ช่ือผูเขียน : วิชาญ  สาคุณ
อาจารยที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย  ดร. พูนศักดิ์     ไวสํ ารวจ
สาขาวิชา : นิติศาสตร
ปการศึกษา : 2548

บทคดัยอ

วิทยานิพนธนี้มุงหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้ง องคกรวิชาชีพครูและการควบคุม
การประกอบวิชาชีพครู  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความเปนมาและบทบาทหนาที่ของคุรุสภาที่ทํ า
หนาที่ขององคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  
วเิคราะหลักษณะ  รูปแบบการจัดตั้งองคกร  วิธีการดํ าเนินงานและสถานะทางกฎหมายของครุสภา
อันจะนํ าไปสูแนวทางในการจัดระบบองคกรวิชาชีพขึ้นในระบบกฎหมายไทย  และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งคุรุสภาใหเหมาะสม

ผลการศึกษาพบวา  คุรุสภามีสถานะทางกฎหมายเปนหนวยงานของรัฐ ประเภท
องคการมหาชน มีบทบาท หนาที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพการศึกษา ประกอบดวย 
วิชาชีพครู  วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  วิชาชีพผูบริหารการศึกษาและวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก) ทั้งนี้ วิชาชีพควบคุมที่อยูในความรับผิดชอบของคุรุสภามีขอบเขต
ควบคุมเฉพาะผูประกอบวิชาชีพการศึกษาดังกลาวขางตนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาและหนวย
งานการศกึษาขั้นปฐมวัย  ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ตํ่ ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

มอีงคกรที่ใชอํ านาจของคุรุสภาสูงสุด   คือ  คณะกรรมการคุรุสภา  โดยมีคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ   แบงเบาภาระของคณะกรรมการคุรุสภาในการทํ าหนาที่ดานการพิจารณาออกใบ
อนุญาตการประกอบวิชาชีพใหแกผูประกอบวิชาชีพการศึกษาและเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว   
รวมทัง้สงเสริม  พัฒนา  และกํ ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาและจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพการศึกษา   และพบวาจํ านวนกรรมการที่มาจากผูแทน ผูประกอบวิชาชีพการ
ศกึษาในคณะกรรมคุรุสภา มีจํ านวนนอยกวาจํ านวนกรรมการที่มาจากผูแทนภาครัฐจํ านวน 1  คน 
และจํ านวนกรรมการที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพการศึกษาในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ฆ

DPU



ง

มจี ํานวนนอยกวาจํ านวนกรรมการที่มาจากภาครัฐ  จํ านวน 5  คนและยังพบวาเลขาธิการคุรุสภา
มไิดเปนกรรมการคุรุสภาเพราะกฏหมายบัญญัติใหเปนเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภาเทานั้น

สํ าหรับความสัมพันธระหวางคุรุสภากับรัฐพบวา  กระทรวงศึกษาธิการมีอํ านาจเพียง
ก ํากบัดแูลควบคุมคุรุสภาใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและมิใหมีการละเมิดกฎหมาย  หามีอํ านาจ
ในการสั่งการไม  และพบวาคุรุสภามีความอิสระในการดํ าเนินงานนอยกวาองคกรวิชาชีพอ่ืนใน
ประเทศไทยและในตางประเทศ  เพราะมีขอจํ ากัดที่คุรุสภามีสถานะทางกฎหมายเปนหนวยงานของ
รัฐในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยานิพนธนี้ จึงไดเสนอแนะวาในระบบกฏหมายไทยยังไมมีมาตรการทางกฎหมาย
ก ําหนดการจดัตัง้องคกรวิชาชีพใหเปนระบบเดียวกัน  ดังนั้น  รัฐควรตรากฎหมายพิเศษขึ้นเพื่อ
ก ําหนดรปูแบบวิธีการบริหารงาน  ลักษณะและองคประกอบของการจัดตั้งองคกรวิชาชีพ  เพื่อเปน
เกณฑในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพและการควบคุมการประกอบวิชาชีพ  และควรแกไขปรับปรุง  
“พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546”  เปน  “พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
ศึกษา พ.ศ........” และควรใชคํ าวา “วิชาชีพการศึกษา”  แทนคํ าวา  “วิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  
ผูบริหารการศึกษาและวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น”  เพราะเปนคํ าที่ครอบคลุมวิชาชีพทั้ง 4 
ประเภท  รวมทั้งแกไของคประกอบของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ใหผูแทนผูประกอบวิชาชีพการศึกษามีจํ านวนมากกวาผูแทนที่มาจากภาครัฐ ใหเลขาธิการคุรุสภา
เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภา และแกไขปรับปรุงสถานะทางกฎหมายของ
คุรุสภาจากคํ าวา  “สภาครแูละบุคลากรทางการศึกษาเรียกวา คุรุสภา”  เปน  “สภาวิชาชีพการศึกษา
เรียกวา คุรุสภา”  และควรแกไขปรับปรุงใหคุรุสภามีความเปนอิสระโดยไมตองอยูในกํ ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้  เพื่อใหคุรุสภามีความเปนอิสระในการบริหารงานเฉกเชน องคกร
วชิาชพีอ่ืนในประเทศไทยและองคกรวิชาชีพในตางประเทศ
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ABSTRACT

This thesis aims to study the establishment of teacher professional organizations and
the control of teacher profession in connection with the background, roles and responsibilities of
Kurusapha, which is responsible for the teacher professional organizations and the control of
teacher profession. The study also includes concepts, theories and the legal measures in relation to
the establishment of teacher professional organizations and the control of teacher profession. In
this study,  the natures and patterns of the organization establishment, operating procedures and
legal status of Kurusapha are analyzed. This brings about the guidelines in organizing the system
of professional organizations in the Thai legal system and suggests the possible ways to
appropriately amend the law on the establishment of Kurusapha.

It is found that Kurusapha has its legal status as the State’s administrative unit in the
type of public organization. It has roles and responsibilities to control the educational professions,
comprising teacher profession, administrative profession of educational institutes and educational
administrative profession and profession of other educational personnel (Educational Supervisor).
The professions under the control and responsibility of Kurusapha has the controlling area merely
for the obovementioned professions working in the educational institutes and educational units in
the childhood, fundamental levels and high education which is lower than the degrees in both
public and private universities.

The organ which exercises the supreme power of Kurusapha is the Kurusapha
Committee. In this respect, the Committee of Professional Standard to help lessen the burdens of
the Kurusapha Committee by considering to issue the certificates of professional license to the
educational professions and to revoke the said license. This also includes the promotion,
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development and supervision of the compliance with the standard of educational professions and
the ethic of educational professions. Moreover, it is found that the number of committee who is
representative from the educational profession in the Kurusapha Committee is one person less
than the number of committee who is representative from the public sectors and the number of
committee who is representative from the educational profession in the Committee of
Professional Standard is five persons less than the number of committee who is representative
from the public sectors. It is also found that the secretary of Kurusapha is not the person from the
Kurusapha Committee even though the law prescribes that the secretary must come only from the
Kurusapha Committee.

For the relationship between the Kurusapha and the State, it is found that the Ministry
of Education has only the supervising power over the Kurusapha in enabling it to comply with the
State’s policy and in preventing its violation of the law. In other words, the Ministry of Education
has no power to render any order.  Furthermore, it is found that Kurusapha has less working
freedom than the other professional organizations in Thailand and other countries because there is
restriction that Kurusapha has its legal status as the State’s unit under the supervision of the
Ministry of Education.

This thesis suggests that Thailand’s legal system lacks legal measures to establish and
unify the professional organizations. Therefore, the State should enact the special law to design
the administrative patterns and procedures, natures and compositions of the establishment of
professional organizations to be a criteria for the establishment of professional organizations and
the control of the professional organizations. Moreover, “the Teachers and Educational Personnel
Councils Act, B.E. ….” should be amended as “the Educational Profession Act, B.E. …..” and the
expression “Educational Profession” should be replaced by “Teacher Profession, Administrators
of Educational Institutes, Educational Administrators and Other Educational Professions” because
the latter expression covers all four types of professions. The compositions of Kurusapha
Committee and Committee of Professional Standard should be amended by providing the number
of representatives from the educational professions more than those from the public sectors. The
secretary of Kurusapha Committee should be amended by imposing to be the committee and the
secretary of the Kurusapha Committee. The legal status of Kurusapha should be changed from
“Teachers and Educational Personnel Councils is called Kurusapha” to “Educational Profession
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Council is called Kurusapha”. Finally, Kurusapha should be improved to have more
independence without the supervision by the Ministry of Education so that Kurusapha can be
independent in its administration similar to other professional organizations in Thailand and the
professional organizations in other countries.DPU
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กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทํ าวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.ธีระ
ศรีธรรมรักษ ทีก่รุณารับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย  ดร.พูนศักดิ์
ไวสํ ารวจ ที่กรุณารับเปนกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และใหคํ าแนะนํ าในดาน
การศึกษา คนควาตลอดจนตรวจ แกไข รางวิทยานิพนธจนสํ าเร็จ

นอกจากนี้ยังไดรับความกรุณาจากรองศาสตรจารย ดร.ภูริชญา  วัฒนรุง ผอ.จรัสศรี 
อินทรวิชะ  รับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งเจาหนาที่สํ านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ไดให
เอกสารเกี่ยวกับขอมูลของคุรุสภาอันเปนประโยชนตอการทํ าวิทยานิพนธนี้เปนอยางมาก

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา วิทยานิพนธนี้คงจะมีคุณคาและเปนประโยชนตอการศึกษา
วิชากฎหมายและวิชาการแขนงอื่นที่เกี่ยวของกับคุรุสภาอยูบางไมมากก็นอย ผูเขียนถือโอกาสนี้
แสดงความขอบคุณบรรดาคณาจารยทุกทานซึ่งเปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชากฎหมายใหแกผูเขียน 
และขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการทํ าวิทยานิพนธนี้ทุกทานไว  ณ โอกาสนี้  สวนขอบกพรอง
หากมใีนวทิยานิพนธนี้ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว

วิชาญ   สาคุณ
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1 ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
  งานครู ซ่ึงหมายถึงทั้งงานครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทาง
การศกึษาอืน่ ซ่ึงไดแก ศึกษานิเทศก หรือตํ าแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนงานที่ตองฝกฝนตนเองให
มีความรู ความชํ านาญทั้งในวิชาความรูและวิธีการสอน ครูตองทํ าตัวเปนแบบอยางที่ดี เปนที่รัก 
เปนที่เคารพของทุกคน มีความเมตตากรุณา ซ่ือสัตยสุจริต สุภาพ  มีความอดทนและเสียสละ 
ดังพระราชดํ ารัสและบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเมื่อ
วันที่ 25 ตลุาคม 2522 วา “ความเปนครูเปนของมีคา ความเปนครู หมายถึง การมีความรูดี ประกอบ
ดวยหลักวิชาที่ถูกตอง แนนแฟน และแจมแจงแกใจ  กอปรทั้งคุณความดี และเอื้ออารี ปรารถนาที่
จะถายทอดเผื่อแผใหแกผูอ่ืนไดมีความรู ความเขาใจที่ดีดวย”  ฉะนัน้ ผูประกอบวิชาชีพจึงจํ าเปน
ตองร่ํ าเรียนวิชาความรูมาโดยตรงและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และปฏิบัติงานภายใตกรอบจรรยา
บรรณแหงวิชาชีพ จึงจะสามารถทํ าการสอนลูกศิษยไดเปนอยางดี มิฉะนั้นแลวคงไมสามารถทํ าการ
สอนลูกศิษยใหมีความรูและคุณภาพ และเปนพลเมืองดีของสังคมได  หากครูขาดการประพฤติและ
การปฏบิตัดิงักลาว อาจจะทํ าใหเกิดอันตรายตอศิษยโดยไมรูตัว อาทิเชน ลูกศิษยเขียนหนังสือไมถูก
อานหนังสือไมออก ขาดคุณธรรม และรับเอาแบบอยางที่ไมดีไปใช ตลอดชีวิตของเขา ซ่ึงจะมีผล
ตอการเปนพลเมืองดี และสรางปญหานานาประการแกประเทศชาติ

อยางไรก็ดี ในสังคมของครู ยอมมีทั้งคนดีและที่ประพฤติตนไมเหมาะสม เปนที่เสีย
หายทั้งจงใจหรือประมาทเลินเลอ  กอใหเกดิความเสียหายและเดือดรอนแกลูกศิษยและผูปกครอง 
เชน ทํ าการสอนโดยใชวิธีการสอนที่ไมเปนไปตามหลักวิชาครู การลงโทษลูกศิษยโดยวิธีรุนแรง
ทารุณ การจ ําหนายยาเสพติดใหแกลูกศิษย การท ําตัวเปนผูจัดหาลูกศิษยเพื่อขายบริการทางเพศ การ
ลวงละเมิดลูกศิษยทางเพศ และการขายขอสอบ  รวมถึงการปกปองคุมครองผูกระทํ าความผิดตอ
วิชาชีพ เปนตนยอมสงผลกระทบตอผูเรียน ผูปกครอง และความสงบสุขของสังคมเปนสวนรวม 
รัฐจึงตระหนักถึงความจํ าเปนที่จะตองเขามาควบคุมการประกอบวิชาชีพครูอยางหลีกเล่ียงไมได  
แมวาการกระทํ าของครูตอศิษยในทางมิชอบดวยกฎหมาย  โดยหลักทั่วไปแลว จะอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายอาญาและกฎหมายแพงก็ตาม   แตหาเพียงพอไม ท ํานองเดียวกับวิชาชีพอ่ืน  เชน
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วชิาชีพเวชกรรม ทนายความ พยาบาล และวศิวกรที่ตองมีพระราชบัญญัติวิชาชีพนั้นใชควบคูกับ
กฎหมายอาญาและกฎหมายแพงอีกฉบับหนึ่ง
 แนวคดิในการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  นอกจากรัฐจะตระหนักถึงความจํ าเปนที่
ตองจดัใหมกีารควบคุมดังกลาวแลว  ผูประกอบวิชาชีพดังกลาวดวยกันก็มีสวนสนับสนุนใหมีการ
ควบคุมเกิดขึ้น1 ทัง้นี้ เพราะครไูดช่ือวาเปนผูมีเกียรติและเปนผูนํ าในการแกปญหาสังคม จึงจํ าเปน
ตองมกีารรักษาเกียรติและการเปนผูนํ าในการแกปญหาของสังคมไว  การรกัษาเกียรติและการเปน
ผูนํ าสังคมดังกลาวไววิธีหนึ่งก็คือ โดยการมกีฎหมายมาควบคุมการประกอบวิชาชีพ ยกมาตรฐาน
วชิาชีพ และมีบทลงโทษผูประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

เหตผุลอีกประการหนึ่ง ที่ครูเรียกรองใหมีการออกกฎหมายมาควบคุมการประกอบวิชา
ชีพครู คือ ตองการใหมีการคุมครองการประกอบวิชาชีพครู โดยการสงวนอาชีพไวเฉพาะในหมู
สมาชกิ เชน การกํ าหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปนสมาชิกและการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต การ
หามการประกอบวิชาชีพครูหรือการแสดงดวยวิธีการใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวา การมีสิทธิหรือพรอมที่
จะประกอบวิชาชีพโดยไมไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพครู การฝาฝนขอหามดังกลาวนี้ถือ
เปนกฎหมายเทคนิค2 (Technical law) กลาวคือ ไมเกี่ยวของกับศีลธรรมหรือประเพณีโดยตรง แตมี
วตัถุประสงคเพื่อคุมครองการประกอบวิชาชีพครูโดยตรง

เหตผุลประการสุดทาย ที่ครูเรียกรองใหมีการออกกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ
คือ ตองการใหมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมครูใหมีการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานวิชา
ชีพใหสูงขึ้น3

 การควบคุมการประกอบวิชาชีพครูเริ่มมีมากอนป พ.ศ. 2488  โดยในป พ.ศ.2488 ไดมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488  จดัตัง้คุรุสภาใหเปนองคกรสํ าหรับทํ าหนาที่ควบคุม
การประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาที่จัดตั้งขึ้นเปนสภาในกระทรวงศึกษาธิการและมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตอมารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 ไดบัญญัติมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ศึกษาแหงชาติและไดมีการพัฒนาครู ฉะนั้น ในป พ.ศ.2542 ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ควบคุมครั้งที่สํ าคัญ โดยไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ก ําหนดใหมีองคกร
วิชาชีพครูมีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในกํ ากับกระทรวงศึกษาธิการ 
มอํี านาจหนาที่กํ าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํ ากับดูแล
                                                 

1 สุรัฐ  ศิลปอนันต.  (2523). การศึกษาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.
2 ปรีดี  เกษมทรัพย. (2531).  เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสังคมกับกฎหมาย. คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, หนา 18.
3 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.  หนา 49-50.
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การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู การควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายดังกลาวใหตราเปนกฎหมาย ดวยเหตุผลดังกลาว รัฐสภาจึงไดตรา
กฎหมายควบคุมการประกอบวชิาชพีครู เรียกวา พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546  ประกาศใชเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 เปนผลใหกฎหมายฉบับเดิมถูกยกเลิกไป

จากการเปลี่ยนแปลงหลักการในการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายฉบับ
ปจจุบันมีความแตกตางจากกฎหมายเดิม จึงกอใหเกิดประเด็นปญหาในทางกฎหมายที่สํ าคัญดังตอ
ไปนี้

ประการแรก คุรุสภาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546  มสีถานะทางกฎหมายเปนองคกรวิชาชีพหรือองคการมหาชนที่ทํ าหนาที่องคกรวิชาชีพ

ประการที่สอง มีผูประกอบวิชาชีพใดบางที่อยูภายใตการควบคุมในการประกอบวิชา
ชีพโดยคุรุสภา

ประการที่สาม คณะกรรมการคุรุสภาซึ่งเปนกลไกในการบริหารงานของคุรุสภามี
องคประกอบที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักการจัดตั้งองคการวิชาชีพเพียงใด

ประการที่ส่ี  การอยูในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการเปนผลใหคุรุสภามีความอิสระใน
การด ําเนินงานมากนอยเพียงใด

ในประเทศฝรัง่เศสมแีนวคดิเกีย่วกบัการจดัตัง้องคกรวชิาชพี4  ซ่ึงมมีานานแลว โดยมกีาร
พฒันาองคกรวิชาชีพจากเปนองคการมหาชนอิสระมาเปนองคกรเอกชนที่ทํ าหนาที่รับผิดชอบใน
การควบคุมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพดวยมาตรฐานตาง ๆ โดยไดรับมอบอํ านาจจากรัฐ 
ในการวางกฎขอบังคับทางวิชาชีพ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การลงโทษผูกระทํ าผิด  และ
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ  วชิาชพี เปนตน และอีกประการหนึ่ง คํ าวา “วชิาชีพ” ตามหลัก
วิชาชีพนักกฎหมายภาคพื้นยุโรป5 ผูทํ างานประเภทนี้จะมีชุมชนหรือหมูคณะที่มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สํ านึกในจรรยาบรรณของหมูคณะ  มีเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและมีองคกรและ
กระบวนการเพื่อสอดสอง พิทักษรักษาขนบธรรมเนียม เกียรติยศ ศักดิ์ศรีและวิชาชีพ จะคอยสอด
สองดูแลมวลสมาชิกของเขาใหอยูในกรอบของขนบธรรมเนียมของวิชาชีพนั้นๆ ซ่ึงผูเขียนเห็นวา 
ตามหลักองคกรวิชาชีพ และวิชาชีพดังกลาวจึงสมควรใหผูประกอบวิชาชีพเดียวกันควบคุมกันเอง  
โดยรัฐมอบหมายใหองคกรวิชาชีพครูใชอํ านาจหนาที่ฝายปกครองแทนรัฐ และมีตัวแทนของรัฐ

                                                 
4 นันทวัฒน  บรมานันท.  (2541).  บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส.  หนา 47.
5 ปรีดี  เกษมทรัพย.  (2545).  หลักวิชาชีพนักกฎหมายในภาคพื้นยุโรป.  ในรวมคํ าบรรยายหลักวิชาชีพ

นักกฎหมาย.  โดย แสวง    บุญเฉลิมวาส.  หนา 116 - 117.
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จ ํานวนหนึ่งเขารวมเปนกรรมการ  ทัง้นี ้ เพื่อเปนผูเชื่อมความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรวิชาชีพ
ครู จงึมิควรจะจัดตั้ง  องคกรวชิาชีพครูขึ้นเปนหนวยงานของรัฐ เพราะจะทํ าใหขาดความเปนอิสระ
ในการบริหารงานในฐานะองคกรวิชาชีพ

1.2 วตัถุประสงคของการศึกษา
 2.1 เพื่อศึกษาถึงความเปนมาและบทบาทหนาที่ของคุรุสภาที่ทํ าหนาที่ขององคกรวิชา
ชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู

2.2 เพือ่ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎ ีและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชา
ชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู

2.3 เพือ่วเิคราะหลักษณะ รูปแบบการจัดตั้งองคกร  วธีิการบริหารงาน และสถานะทาง
กฎหมายของคุรุสภาอันจะนํ าไปสูแนวทางในการจัดระบบองคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายไทยให
เปนระบบเดียวกัน

2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งคุรุสภาให
เหมาะสม

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา
ในการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาของคุรุสภาผูเขียนมีสมมติฐานวา คุรุสภาเปนองค

การของรัฐทํ าหนาที่องคกรวิชาชีพ  มผูีประกอบวิชาชีพหลายวิชาชีพอยูในองคกรเดียวกัน ไดแก 
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งวิชาชีพทั้ง 4 
ประเภท ถือไดวาเปนวิชาชีพการศึกษา การจัดตั้งคุรุสภาจึงตองใชหลักเกณฑในการจัดตั้งองคกร
วิชาชีพแตการจัดตั้งคุรุสภามีลักษณะรูปแบบและวิธีการดํ าเนินงานเปนหนวยงานของรัฐและคณะ
กรรมการคุรุสภาซึ่งเปนผูใชอํ านาจของคุรุสภาแตมีผูแทนที่เลือกตั้งมาจากผูประกอบวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในคณะกรรมการคุรุสภายัง
ไมเหมาะสม เพราะมีขาราชการประจํ าที่เปนกรรมการโดยตํ าแหนงและผูทรงคุณวุฒิที่ฝายบริหาร
เปนผูแตงตั้งมากกวาผูแทนของผูที่ถูกควบคุมในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและคุรุสภามี
ความเปนอสิระ ไมทัดเทียมกับองคกรวิชาชีพอ่ืน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงจํ าเปนตองศึกษาคุรุสภาใน
แงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการประกอบวิชาชีพครู
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาในแงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการ

ควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
วาการจัดตั้งคุรุสภามีความเปนมาและมีบทบาทหนาที่อยางไร และการควบคุมผูประกอบวิชาชีพมี
ขอบเขตครอบคลุม เฉพาะผูประกอบวิชาชีพครูหรือมีผูประกอบวิชาชีพใดบาง คุรุสภามีสถานะทาง
กฎหมายเปนองคกรประเภทใด  องคประกอบของคณะกรรมการคุรุสภามีองคประกอบที่เหมาะสม
หรือควรจะแกไขเปลี่ยนแปลงอยางไร รวมทั้งศึกษาวาการที่คุรุสภาอยูในกํ ากับของกระทรวงศึกษา
ธิการเปนผลใหคุรุสภามีความเปนอิสระในการดํ าเนินงานเพียงใด

1.5 วธีิท่ีใชในการศึกษาและดํ าเนินการวิจัย
การศึกษาและการวิเคราะหปญหาในวิทยานิพนธฉบับนี้ จะใชวิธีการวิจัยเอกสาร

(documentary research)  โดยศึกษาจากเอกสารตางๆ ดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุม

การประกอบวิชาชีพครูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2. ตํ าราและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับองคกรวิชาชีพทั่วไป และการควบคุม

การประกอบวิชาชีพครูทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ
3. เอกสารที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพอ่ืน เชน แพทย 

พยาบาล ทนายความ วศิวกร  ตลอดจนระเบยีบและขอบงัคบัตาง ๆ บทความ และรายงานขาวในหนงัสอื
พมิพ วารสาร และการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ

จากขอมูลที่รวบรวมไดจะนํ าเสนอเรียงตามลํ าดับดังนี้  โดยจะเริ่มดวยการกลาวถึง
วิวัฒนาการและความหมายในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพและการควบคุมวิชาชีพครู มาตรการทาง
กฎหมาย  เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมวิชาชีพครูทั้งตางประเทศและใน
ประเทศไทย  รวมทัง้กลาวถึงองคกรวิชาชีพอ่ืนในตางประเทศและในประเทศไทยดวย

ประเด็นสุดทาย จะศึกษาวิเคราะหรูปแบบการจัดตั้งคุรุสภาและการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพครู เพื่อช้ีใหทราบปญหาและแนวทางในการนํ าไปสูการจัดระบบการจัดตั้งองคกร
วิชาชีพและนํ าไปสูการเสนอแนะใหแกไขปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งคุรุสภาและ
การควบคุมการประกอบ วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาใหเปนองคกรวิชาชีพครูตามทฤษฎีขององคกร
วิชาชีพ
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา
การท ําวิทยานิพนธเร่ืองนี้คาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้
1. กอใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องการดํ าเนินงานของคุรุสภา
2. ท ําใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคการวิชาชีพ
3. ทํ าใหไดความรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากฎหมายการจัดตั้งองคกรวิชาชีพใน

ระบบกฎหมายไทย
4. ทํ าใหทราบถึงสถานะทางกฎหมายของคุรุสภา ซ่ึงจะนํ าไปสูการแกไขปรับปรุง

กฎหมายเพื่อใหคุรุสภาเปนองคกรตามหลักการจัดตั้งองคกรวิชาชีพอยางแทจริง
5. เปนประโยชนตอวงการวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพDPU



บทที่ 2
ววิฒันาการและความหมายในการจดัตัง้องคกรวชิาชพีครู

และการควบคมุการประกอบวชิาชพีครู

ในบทนี้ผูเขียนจะกลาวถึง วิวัฒนาการในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครู ความหมายของ
วชิาชพี ความหมายขององคกรวิชาชีพ ความหมายของวิชาชีพครู และการควบคุมการประกอบวิชา
ชีพทั้งนี้ เพือ่ประโยชนในการวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูในบทตอไป

2.1 ววิฒันาการในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู
กอน พ.ศ. 2488 ไมมอีงคกรท ําหนาทีค่วบคมุการประกอบวชิาชพีคร ู เพราะการศกึษาจะ

เรยีนรูจากครอบครัว พอ แม เครือญาติ วัด และวัง เทานั้น  สํ าหรับโรงเรียนเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระนารายณโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเขามาตั้งโรงเรียนสอนศาสนาและการจัดสถานศึกษาที่เรียก
วา “โรงเรียน” เพิ่งมี การจัดตั้งเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2414 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยจดัตั้งโรงเรียนราษฎรแหงแรกในป พ.ศ. 2428  คือ  ”โรงเรียน
มหรรณพาราม”  และในปเดียวกันนั้นไดมีการจัดตั้งโรงเรียนราษฎรขึ้นอีก 29 โรงเรียน ในป พ.ศ. 
2429  มโีรงเรียนสังกัดกระทรวงธรรมการทั่วประเทศ 34 แหง  มคีรู 81 คน  นักเรียน 1,994 คน   
ครูทีไ่ปเรยีนวิชาทางการศึกษา (วิชาครู) มาจากตางประเทศก็มีจํ านวนนอย และครูเหลานี้ไดสอน
วชิาชพีครใูหแกครูในสมัยนั้น  โดยไดเปดอบรมครูหรือประชุมครูขึ้นเปนครั้งแรกที่  “วิทยาทาน
สถาน” ในป พ.ศ. 2439  ตอมาในป พ.ศ. 2443 ไดจัดตั้งสภาสํ าหรับอบรมและประชุมครูขึ้น เรียกวา 
“สภาไทยาจารย” เปดสอนครูทุกวันพระ   และในป พ.ศ. 2445 ไดจัดตั้งสถานที่ประชุมอบรม  และ
สอนครูขึ้นอีกเรียกวา “สามัคยาจารยสโมสรสถาน”  และในป พ.ศ. 2447 ไดจัดตั้งสถานที่อบรม 
และประชุมครูขึ้นเปนรูปสมาคมชื่อ “สามัคยาจารยสมาคม”  ฉะนัน้จงึเห็นไดวา ในสมัยนี้เปนสมัย
ที่ยังไมมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูเปนทางการ แตเปนการที่ครูซ่ึงมีความรูสูง ทั้งที่
ไปเรียนจากตางประเทศและในประเทศเปนผูอบรมสั่งสอนครูใหประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพครู

ในป พ.ศ. 2488 ไดมีการจัดตั้งสภาครูขึ้นทํ าหนาที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพครู
เรียกวา “คุรุสภา”  แตคุรุสภาเองก็ทํ าหนาที่ในเรื่องการบริหารบุคคลมากกวาการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพครู เพราะกฎหมายบัญญัติใหคุรุสภาทํ าหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
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ขาราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองคการบริหารสวนจังหวัด สวนในเรื่องการควบคุม
การประกอบวิชาชีพครูทํ าไดเฉพาะ เร่ืองการพัฒนาวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพราะ
กฎหมายยังไมใหอํ านาจในการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูเต็มรูปแบบ  กลาวคือ คุรุสภาไมมี
อํ านาจออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบกับคุรุสภามีฐานะเปนสภาใน
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งสภาวิชาชีพครูในลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา เปนการควบคุม
การประกอบวิชาชีพที่รัฐเปนฝายริเร่ิมและเปนสภากึ่งสภาวิชาชีพครู

ในป พ.ศ. 2523 ไดมีการแยกงานบริหารงานบุคคลสํ าหรับขาราชการครูออกจากคุรุสภา
แตครุุสภาก็ยังทํ าหนาที่กึ่งสภาวิชาชีพครูอยูจนกระทั่งวันที่ 11 มิถุนายน 2546

ในป พ.ศ. 2546 นับตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2546 เปนตนไป  ครุุสภาเปนสภาวิชาชีพครู
โดยเปนองคกรในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานของรัฐจึง
ถือวายงัมแีนวความคิดในการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูโดยรัฐ แตยังไมมีแนวคิดใหผูประกอบ
วิชาชีพครูควบคุม กันเอง ซ่ึงมีความแตกตางจากแนวคิดในตางประเทศที่รัฐมอบอํ านาจให
ผูประกอบวิชาชีพควบคุมกันเอง

2.2 ความหมายของ “ครู”
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคํ าวา “ครู” ไว

วา “ครู หมายความวา ผูส่ังสอนศิษยหรือผูถายทอดความรูใหแกศิษย”
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ใหความหมายของคํ าวา “ครู”  

ไววา “ครู หมายความวา ผูทํ าหนาที่ครูหรืออาจารย” ซ่ึงเปนความหมายอยางแคบเพราะจํ ากัดอยู
เฉพาะผูทํ าหนาที่ส่ังสอนศิษย หรือผูถายทอดความรูใหแกศิษยแตไมรวมบุคลากรอื่นที่ทํ าหนาที่
เกีย่วกบัการใหการศึกษาดวย

ค ําวา “ครู” ตามความหมายที่บัญญัติไดในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ “ครู  หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทํ าหนาที่
หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถาน
ศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนยิ่งกวานั้นยังแยกคํ าวา “คณาจารย” ไวตางหากโดยใหคํ าจํ ากัดความวา 
“คณาจารย หมายความวา บุคลากรซึ่งทํ าหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  ระดับปริญญาของรัฐ  และเอกชน

ค ําวา “ครู” ตามคํ าจํ ากัดความที่บัญญัติไวในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียน
การสอนและการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดม
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ศกึษาทีต่ํ ่ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และยังใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไว ดังนี้

“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งปฎิบัติงานในตํ าแหนงผูบริหารสถาน
ศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดม
ศกึษาที่ตํ่ ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตํ าแหนงผูบริหารนอกสถาน
ศกึษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความวา บุคคลซึ่งทํ าหนาที่สนับสนุนการศึกษา 
ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซ่ึงหนวยงานการศึกษากํ าหนดตํ าแหนงใหตองมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา

คํ าวา “ครู” 6ครอบคลุมถึงบุคลากรในโรงเรียนผูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของนัก
เรียนดวย

2.3 ความหมายของ “วิชาชีพ”
ความหมายของคํ าวา “วิชาชีพ” (Profession)7   ค ําวา วิชาชีพ มาจากคํ าวา Profession  มา

จากค ํากริยา “to profess” จากคํ าละติน pro + fateri แปลวา ยอมรับหรือรับวาเปนของตน คํ านี้ใชใน
เร่ืองศาสนาหมายความวา เปนการประกาศตนวามีศรัทราในศาสนาหรือการประกาศปฏิญาณอุทิศ
ตนความหมายของคํ านี้มีจุดเดนอยูที่ “การอุทิศตน”

เมื่อ 50 ปกอน  กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธแปลคํ าวา “profession” วา “อาชีว
ปฏิญาณ”แตคํ าแปลนี้ไมเปนที่รูจักกันแพรหลาย  ในปจจุบันนี้คํ าแปลที่รูจักกันแพรหลาย คือ คํ าวา 
“วิชาชีพ” ที่จริงคํ าวา อาชีวปฎิญาณนี้แตเดิมใชกับพระที่ปฏิญาณอุทิศตนเพื่อศรัทราความเชื่อใน
ศาสนาและตามธรรมเนียมในยุโรปเปนที่รับกันวา พระสงฆในศาสนาคริสตนี่แหละเปนคณะบุคคล
ผูอุทิศตนถอืเปนวิชาชีพแรกของโลก  คํ าวาวิชาชีพแตเดิมในยุโรปจึงมิไดหมายถึง “อาชีพ” ในแง 
“การทํ ามาหากิน” แตมคีวามหมายในแงเหลาที่วา เปน “งานที่คนอุทิศตนไปตลอดชีวิต”  และโดยที่
การที่จะปฏิญาณตน “บวช” เปนพระสงฆในศาสนาคริสตจะตองผานการศึกษาอบรมในวิชา

                                                 
6 สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. วันครูโลก. หนา 24.
7 ปรีดี  เกษมทรัพย.  (2545).  หลักวิชาชีพนักกฎหมายในภาคพื้นยุโรป.  ใน รวมคํ าบรรยายหลักวิชาชีพ

นักกฎหมาย.  โดย แสวง  บุญเฉลิมวิภาส.  หนา 115-117.
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เทววทิยา (theology) เปนเวลาหลายป คํ าวาวิชาชีพ  จึงมีนัยเกิดขึ้นตามมาวา เปนอาชีพทีมีลักษณะ
เปนผูมีความรูช้ันสูงที่จะตองผานการศึกษาอบรมเปนเวลาหลายป  และเปนอาชีพที่เปนหมูคณะที่มี
ขนบธรรมเนยีมและจรรยาบรรณของหมูคณะโดยเฉพาะและหมูคณะวิชาชีพนั้นๆ จะคอยสอดสอง
ดแูลมวลสมาชิกของเขาใหอยูในกรอบของขนบธรรมเนียมของ วิชาชีพนั้นๆ

นอกจากพระสงฆแลว วิชาชีพที่ยุโรปยกยองกันมาแตโบราณและสมัยกลางก็คือ วิชา
ชีพนกักฎหมาย และวิชาชีพแพทย  รวมเปนวิชาชีพดั้งเดิม 3 วิชาชีพ คือ (1) พระสงฆ (2) แพทย (3) 
ทนายความ มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในยุโรปดั้งเดิม จึงมีคณะที่สอนวิชาชีพทั้งสามและรวมกับคณะ
อักษรศาสตรที่สอนภาษาและศิลปวิทยาทั่วไปแลว จึงเปน 4 คณะ  ดังนั้น ส่ีคณะใหญดั้งเดิมใน
มหาวทิยาลัยของยุโรปสมัยกลาง (Four great faculties of the medieval European universities) คือ

1. คณะเทววิทยา ฝกอบรมใหคนเปนพระสงฆ
2. คณะนติศิาสตร สอนใหเปนหมอความเปนนักกฎหมาย
3. คณะแพทยศาสตร สอนใหเปนหมอยา เปนแพทย
4. คณะศิลปศาสตร หรือคณะอักษรศาสตร สอนศิลปวิทยาทั่วไป
เพราะฉะนั้นความหมายของ profession จงึหมายถึง อาชีพที่จะตองผานการฝกฝนอบรม

ทีเ่ปนวชิาชีพช้ันสูงจะตองผานฝกฝนอบรมเปนเวลานานหลายป  สวนความหมายของการปฏิญาณ
ตน(การบวช) ของพระสงฆจึงหมายถึง การปฏิญาณอุทิศตนตอวิชาชีพ  ความเปนพระนักกฎหมายก็
ปฏิญาณอุทิศตนทํ าหนาที่รักษากฎหมาย รักความเปนธรรม ปกปองผูออนแอ หรือโชครายที่ถูกกดขี่
ขมเหงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ

วชิาชพีเหมอืนกับอาชีพอ่ืนในแงที่วา เปนอาชีพเหมือนกัน แตไมไดหมายความถึง การ
ท ํามาหาเลี้ยงชีพอยางเดียว  แตหมายถงึงานประจํ าชีวิตวิชาชีพนั้น  เนนวาเปนการงานประจํ าใน
ชีวิตไมไดมีความหมายในแงการทํ ามาหาเลี้ยงชีพ  ฉะนั้น ส่ิงตอบแทนสํ าหรับทนายความ 
นายแพทยจงึเรียกกันวาเปนคาธรรมเนียม (fee)  ไมไดเรียกวา เปนคาจาง (wage)

“วชิาชีพ” จึงมีความแตกตางจาก “อาชีพ”  อาชพีในภาษาอังกฤษเรียกไดหลายคํ า เชน 
trade, occupation, vocation, calling  ซ่ึงหมายถึง อาชีพทั้งนั้น  แตมีนัย (nuance) แตกตางกันอยาง
ละเอยีดออน คํ าวา trade เปนคํ าละติน tradio แปลวา สงมอบ และมีความหมายตอไปวาการแลก
เปลีย่น การคาขายtrade จึงมีความหมายถึง การทํ ามาหากินทางคาๆ ขายๆ หรือเกี่ยวกับการชางงาน
ฝมอื  รวมไปถึงการทํ ามาหากินอยางอื่นๆ ดวย เชน คํ าวา “trade school” หมายถึง โรงเรียน
อาชวีศกึษาประเภทตางๆ เปนตน  สวน “occupation” หมายถึง อาชีพการงานทุกอยางที่ผูประกอบ
อาชีพ จะตองอทุิศเวลาใหอยางตอเนื่องเปนประจํ า  สวนคํ าวา “calling, vocation” แปลตามตัวอักษร
วา “เสียงรองเรียก” หมายถงึ อาชีพที่พระผูเปนเจารองเรียกใหทํ า เชน การเปนพระสงฆ เปนตน
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ตอมากลายเปนมีความหมายทํ านองวาธรรมชาติหรืออุปนิสัยของคนเหมาะที่จะทํ างานอยางใด
อยางหนึง่เหมือนกับธรรมชาติรองเรียกใหทํ างานนั้น จึงเปนเรื่องแลวแตธรรมชาติของคน  ฉะนั้น 
อาชพีของคนจึงเปนไปตามอุปนิสัยและเนื้อแทของคนๆ นั้น   และอาชีพจึงเปนสิ่งซ่ึงแสดงออกซึ่ง
เนื้อแทของบุคคลนั้น  เชนวา มอุีปนสัิยเหมาะสมกับการงานนั้นๆ vocation จึงเปนเสียงเรียกของ
สวรรคหรือธรรมชาติ เพื่อใหคนทํ าตามคุณสมบัติของแตละคน ตอมาจึงมีความหมายที่หมายถึง
อาชีพโดยทั่วไป

สวนคํ าวา “profession” ในความหมายดั้งเดิมที่มีมาแตสมัยกลาง หมายถึง เฉพาะ 
พระสงฆ (ในศาสนาคริสเตียน) แพทย และนักกฎหมายเทานั้น  ลักษณะพเิศษที่ทํ าใหเห็นวาเปน
วชิาชพี (profession) ไดคงจะตองมีลักษณะ ดังนี้

 1. เปนอาชีพในแงที่เปนการงานที่มีการอุทิศตนทํ าไปตลอดชีวิต
2. การงานนั้นตองไดรับการสั่งสอนอบรมที่เปนวิชาชีพช้ันสูงที่ตองอบรมกันเปนเวลา

นานหลายป
3. ผูทํ าการงานประเภทนี้จะมีชุมชนหรือหมูคณะที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สํ านึก

ในจรรยาบรรณ เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพของตน  และมอีงคกรและกระบวนการเพื่อสอด
สองพิทักษรักษาขนบธรรมเนียม เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และวิชาชีพ

จะเหน็ไดวา ทั้งแพทยและนักกฎหมายตางก็มีจรรยาบรรณและศักดิ์ศรีที่สืบทอดกันมา
แตโบราณ  ปฏิบตัิกันเปนเวลาพันปมาแลว  พระสงฆก็มีระเบียบวินัยในการประพฤติพรหมจรรย
ซ่ึงก็เปนของสืบทอดมาแตโบราณเหมือนกัน  ไมใชส่ิงที่คนคิดกอตั้งบัญญัติดัดแปลงแกไขไดตาม
ใจชอบ

วชิาชพีโดยแทในความหมายดั้งเดิมมีอยูเปนเชนที่กลาวมานี้  ในสมัยตอมาความหมาย
ของคํ านี้คอยๆ ขยายขอบเขตกวางขึ้น  หมายรวมถึงอาชีพอ่ืนๆ ที่ตองมีการรํ่ าเรียนเปนวิชาชีพช้ัน
สูง และใชเวลาในการศึกษาอบรมกันเปนเวลานานป เชน วิชาสถาปตยกรรม วิศวกรรมศาสตร วิชา
บัญชีช้ันสูง ก็นับรวม เรยีกกันวา เปนวิชาชีพเหมือนกัน  และวงวิชาชีพเหลานี้ก็พยายามเลียนแบบ
จรรยาบรรณของแพทยและนักกฎหมาย พัฒนาขนบธรรมเนียมและบัญญัติมาตรฐานความประพฤติ
สํ าหรับวิชาชีพของตนใหสูงขึ้นเพื่อใหมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับวิชาชีพทั้งสามซึ่งก็เปนการถูกตอง
นบัวาเปนวิวัฒนาการของของสังคมอยางหนึ่ง

ในระยะหลังๆ คํ าวา “profession” มกัจะถกูใชในความหมายที่กวางขึ้นๆ ทุกที  จนคํ านี้
กลายเปนคํ าที่มีความหมายตรงกันขามกับคํ าวา “สมัครเลน“ (amateur) professional จึงหมายถึงคน
ที่มีฝไมลายมือในการงานหรือการเลนอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทํ างานหรือเลนเพื่อผลประโยชนตอบ
แทนเปนเงินเปนทอง เชน professional football player, singer, musician, boxer เปนตน  ซ่ึงมีความ
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หมายวา ช่ํ าชองใน การงานหรือการเลนนั้นจริงๆ คํ าไทยในปจจุบันเรียกวา “มือโปร” ในทางตรง
กันขาม ถาเปนมือสมัครเลน ก็คือคนเลนเพราะรัก เพราะชอบเพื่อความสนุกเปนครั้งคราว จึงมี
ความหมายไปในทางไมช่ํ าชอง ไมมีฝมือ

จากลกัษณะพิเศษในประการที่ 2 และ3  จะเหน็ไดวา วิชาชีพมิใชอาชีพที่บุคคลทั่วไป
จะทํ าไดหากมิไดรับการอบรมสั่งสอนเปนพิเศษ  และไดรับการยอมรับจากหมูคณะใหประกอบ
อาชพีไดในสมัยตอมาความหมายของคํ าวา “วิชาชีพ” ไดคอย ๆ ขยายขอบเขตกวางขึ้นครอบคลุมถึง
อาชีพอ่ืนๆ ที่ตองรํ่ าเรียนเปนวิชาชั้นสูงและใชเวลาในการศึกษาอบรมกันเปนเวลานานป เชน 
สถาปตยกรรม วิศวกรรมการบัญชี  และวชิาชีพเหลานี้ก็พยายามเลียนแบบจริยธรรมของแพทยและ
นกักฎหมาย พัฒนาขนบธรรมเนียม และบัญญัติมาตรฐานความประพฤติสํ าหรับวิชาชีพของตนให
สูงเพือ่ใหมีศักดิ์ศรีเทาเทียมวิชาชีพดั้งเดิมทั้งสาม

2.4 ความหมายของ “องคกรวิชาชีพ”
องคกรวิชาชีพ8 (organismes professionnels) ในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ไดแก 

องคกรเอกชนที่ทํ าหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมวินัยในการประกอบวิชาชีพดวยมาตรการตางๆ 
เชน  การวางกฎขอบังคับทางวิชาชีพ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพิจารณา
ลงโทษเมื่อมีการกระทํ าผิด และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดองคกรวิชาชีพมีมานานแลว โดยไดมีการนํ ามาใชกับ 
ผูประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม เชน สภาทนายความ (ordre des avocats) คณะกรรมการ
ผูประกอบวิชาชีพรับรองนิติกรรม (chambre de discipline des notaires) เปนตน  โดยองคกรวิชาชีพ
ตางๆ เหลานี้มีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระ (établissement public)

ตอมาในป ค.ศ.1940 ไดมกีารจัดตั้งองคกรวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวกับกระบวนการยุติ
ธรรมขึ้นมาอกี คอื องคกรวชิาชพีเกษตรกร (la corporation paysanne) องคกรวชิาชพีแพทย (ordre
des médecins) องคกรวชิาชพีสถาปนกิ (ordre des architecctes) และองคกรวชิาชพีเภสัชกร (ordre des 
phamaciens) เปนตน องคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังนี้มีสภาพเปนองคกรเอกชนที่จัดทํ า
บริการสาธารณะ ทั้งนี้ เพราะกิจกรรมหรือการดํ าเนินงานขององคกรวิชาชีพตางๆ เหลานี้เปน
กจิกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนมหาชน กลาวคือ ควบคุมผูประกอบวิชาชีพที่ตองติดตอกับ
ประชาชนใหอยูในระเบียบวินัยอันดี ไมใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพ
นั้นๆ

                                                 
8 นันทวัฒน  บรมานันท.  (2544).  บริการสาธารณะในระบบกฎหมายฝรั่งเศส.  หนา 71.
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ค ําวินิจฉัยศาลปกครอง Bouguen ลงวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.19439  ถือไดวา เปนคํ าวินิจฉัย
หลักที่ใหการรับรองการดํ าเนินงานขององคกรวิชาชีพวา เปนการจัดทํ าบริการสาธารณะ โดยศาล
ปกครอง  ไดกลาวไวในตอนหนึ่งของคํ าวินิจฉัยที่มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคํ าส่ังของ
องคกรวิชาชีพวา  เปนการจัดทํ าบริการสาธารณะ โดยศาลปกครองไดกลาวไวในตอนหนึ่งของ
คํ าวินิจฉัยที่มีขอเท็จจริง เกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคํ าสั่งขององคกรวิชาชีพแพทยวา "ผูบัญญัติ
กฎหมายตองการที่จะให องคกรวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพแพทยมีสถานะเปน
บริการสาธารณะประเภทหนึ่ง แมคณะกรรมการองคกรวิชาชีพแพทยจะมิไดมีฐานะเปนองคการ
มหาชนอิสระก็ตาม………”

แมวาองคกรวิชาชีพจะมีโครงสรางและระบบการบริหารงานภายในที่เปนแบบเอกชนก็
ตาม แตในการดํ าเนินการขององคกรวิชาชีพกลับมีการใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชน กลาวคือ 
อํ านาจในการตรากฎขอบังคับหรือหลักเกณฑในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการออกใบ
อนญุาตประกอบวิชาชีพ ซ่ึงถือเปนนิติกรรมทางปกครอง (acte administratif) หรืออํ านาจในการ
พจิารณาลงโทษทางวินัย เมือ่สมาชิกขององคกรวิชาชีพกระทํ าผิดขอปฏิบัติทางวิชาชีพและการเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อันมสีถานะเปนคํ าพิพากษาของศาล (décisions juridictionnelles)

เหตุผลที่องคกรวิชาชีพมีทั้งอํ านาจฝายเดียวของฝายปกครองในการวางกฎเกณฑตางๆ 
และอํ านาจของศาลในการพิจารณาวินิจฉัยความผิดก็เนื่องมาจากองคกรวิชาชีพเหลานี้ไดรับมอบ
อํ านาจจากรัฐใหเปนผูดูแลควบคุมและดํ าเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนมากที่สุด จึงตองมีการมอบอํ านาจของรัฐบางประการใหเพื่อที่จะสามารถจัด
ระเบยีบในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.5 ความหมายของ “วิชาชีพครู”
2.5.1 ความหมายของ “วิชาชีพครู” ในประเทศไทย

ตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 มาตรา 4 บญัญตัคิวาม
หมายของคํ าวา วิชาชีพครูไววา

“วชิาชพี”  หมายความวา วชิาชพีทางการศกึษาทีท่ ําหนาทีห่ลักทางดานการเรยีนการสอน 
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถาน
ศกึษาในสถานศกึษาปฐมวยั ขัน้พืน้ฐาน และอดุมศกึษา ทีต่ํ ่ากวาปรญิญาตรทีัง้ของรฐัและเอกชน  และ

                                                 
9 M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, Les grands arrets de la Jusrisprudence admisnistrative, sirey,

Paris, 1984,  pp. 157-160.
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การบรหิารการศกึษานอกสถานศกึษาในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  ตลอดจนการสนบัสนนุการศกึษา
ใหบรกิารหรอื ปฏิบตังิานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร
การศกึษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติ
ค ําจ ํากดัความคํ าวา “วิชาชีพ” ไววา “วิชาชีพ หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษาและ
วชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น”

2.5.2 ความหมายของ “วิชาชีพครู” ในตางประเทศ
ค ําวา “วิชาชีพครู” ในตางประเทศไดวา หมายความวา วิชาชีพตองมีการบริการที่มีความ

จ ําเปนและมปีระโยชนตอสังคม มคีวามเปนอสิระในการด ําเนนิการเกีย่วกบัวชิาชพี มจีรรยาบรรณแหง
วิชาชีพที่สมาชิกตองปฏิบัติตาม  และผูประกอบวิชาชีพตองไดรับการศึกษาในระดับสูงและมีความ
รูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ  นอกจากนี ้ควรมีองคกรวิชาชีพที่ทํ าหนาที่เปนศูนยกลางในการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ และสรางเสริมความมั่นคงของวิชาชีพ 10

2.6 การควบคุมการประกอบวชิาชีพ
2.6.1 การควบคุมการประกอบวชิาชีพในตางประเทศ

องคกรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นในตางประเทศ  อาทิ ในฝรั่งเศสก็ถือหลักเดียวกัน คือ ผู
ประกอบวิชาชีพเดียวกันจัดตั้งองคกรวิชาชีพขึ้นโดยมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมวินัยใน
การประกอบวิชาชีพทุกคนดวยมาตราตาง ๆ เชน การวางกฎขอบังคับทางวิชาชีพ การพิจารณา
ออกใบอนญุาตการประกอบอาชีพ การพิจารณาลงโทษเมื่อมีการกระทํ าผิดและพิจารณาเพิกถอนใบ
อนญุาตการประกอบวิชาชีพ เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันยอมอยูภายใตองค
กรวิชาชีพเดียวกันไมมีเหตุผลใดที่จะยกเวนเนื่องจากวิชาชีพทุกวิชาชีพมีผลกระทบตอผูใชบริการ
คือ ประชาชน จึงจํ าเปนตองมีการจํ ากัดสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติและเปนแนวความคิด
เดียวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชพีมมีานานแลว หากแตไดน ํามาใชกบั ประกอบวชิาชพีในกระบวนการ
ยตุธิรรม  อาท ิสภาทนายความ เปนตน ตอมาก็มีการนํ าไปใชกับวิชาชีพในสาขาวิชาอ่ืน ไดแก วิชา
ชีพแพทย วิชาชีพสถาปนิก และเภสัชกร เปนตน การควบคุมผูประกอบวิชาชีพก็ครอบคลุมผู
ประกอบวิชาชีพทุกคน  อยางไรก็ดี กฎหมายเกีย่วกับองคกรวิชาชีพทุกฉบับก็มีการบัญญัติขอยกเวน

                                                 
10 ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน.  (2543). องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา :

รูปแบบและแนวทางการดํ าเนินงาน  (รายงานวิจัย).  หนา 9 – 10.
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ไว แตกเ็ปนการยกเวนเทาที่จํ าเปน อาทิ นกัเรียน นักศึกษาไดรับการยกเวนไมถูกควบคุมเพราะถือ
วายงัมไิดมกีารประกอบวิชาชีพจริงเพียงแตอยูในระหวางการศึกษาหรือฝกหัดเทานั้น เปนตน

2.6.2 การควบคุมการประกอบวชิาชีพในประเทศไทย
ประเทศไทยนํ าเอาหลักการควบคุมการประกอบวิชาชีพของตางประเทศมาใชกับการ

ประกอบวชิาชพี  โดยใชกับผูประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม แพทย และขยายไปสูวิชาชีพ
อ่ืนตามกาลเวลาการควบคมุผูประกอบวชิาชพีของแตละองคกรวชิาชพีครอบคลมุผูประกอบวชิาชพีนัน้
ทกุคน แตกม็ขีอยกเวนเฉพาะเทาที่จํ าเปน เชน นักเรียน นักศึกษา เปนตน

สํ าหรับองคกรวิชาชีพครูของประเทศไทย  นอกจากจะแตกตางจากองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ
ในการไมเปนองคกรของผูประกอบวิชาชีพครูที่แทจริงแลว ยังมคีวามแตกตางจากองคกรวิชาชีพอ่ืน
ทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ  ในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบวิชาชีพ  กลาวคือ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 53 วรรคหา  บัญญัติใหคณาจารย ผูบริหาร
สถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญามิตองอยูภายใตการควบคุม
ขององคการวิชาชีพครูประกอบกับมาตรา 43(6) และ(7) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546ก็บัญญัติไวสอดรับกับมาตรา 53 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  ซ่ึงเปนขอกฎหมายยกเวนมิให  องคกรวิชาชีพครูควบคุมผูประกอบวิชาชีพครู
ในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  นับวาเปนชองวางของการควบคุมผู
ประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย

ผูทีถู่กควบคุมการประกอบวิชาชีพ ประกอบดวย ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กฎกระทรวงกํ าหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมตามความ
ในมาตรา 43 แหง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงถือไดวา การ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายดังกลาวของประเทศไทยมิไดควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ครูเทานั้น แตรวมไปถึงการควบคุมผูที่ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการเรียนการการสอนของผูเรียน
ดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ตํ่ ากวาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน ซ่ึงตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพครูของไทยมิไดควบคุมผูประกอบวิชา
ชีพครูเทานั้นแตยังควบคุมผูประกอบวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นที่ทํ าหนาที่สนับสนุนการศึกษาใหบริหารหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซ่ึง
หนวยงานการศึกษากํ าหนดตํ าแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 สํ าหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นไดมีการกํ าหนดแลว ในปจจุบัน
มเีฉพาะวชิาศึกษานิเทศกเทานั้น ซ่ึงกํ าหนดโดยกฎกระทรวง  การประกอบวิชาชีพควบคุม  พ.ศ. 
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2549  โดยอาศัยอํ านาจตามาตรา 6 มาตรา  43 วรรคหนึ่ง  โดยผูประกอบวิชาชีพควบคุมดังกลาวจะ
ตองประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กํ าหนดขอบังคับของ
ครุุสภา ซ่ึงจะไดกลาวถึงมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาในบทตอไป

2.7 แนวคดิเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครู และการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  โดยแบง  
เปน 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 การจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู กอนการ
ประกาศใชพระราบัญญัติครู พุทธศักราช 2488

ระยะที่ 2 การจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระ
ราชบัญญัติครู   พุทธศักราช 2488

ระยะที่ 3 การจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  ตาม
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ระยะท่ี 1 การจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู กอนการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488

การศึกษาในยุคตนๆ  เปนการศึกษาที่ไมคอยมีระบบแบบแผน ไมเปนระบบโรงเรียน
และชั้นเรียนอยางเชนปจจุบัน ที่เรารับเอาวิทยาการแบบตะวันตกสมัยใหมเขามามาก การใหการ
ศกึษาสวนใหญอาศัยวัดและพระภิกษุเปนผูสอน  ซ่ึงจะกลาวถึงสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุง
ธนบุรี และรัตนโกสินทร  ดังตอไปนี้11

การศึกษาในสมัยกรุงสุโขทัย (ประมาณ พ.ศ. 1762-1893)
การจดัการศึกษาในสมัยนี้ยังไมปรากฏหลักฐานที่แนชัดเทาใดนัก  แตจัดวาเปนสมัยที่มี

ความสํ าคัญมากตอการศึกษาไทยในยุคตอมา เพราะเปนสมัยแรกที่มีตัวอักษรประจํ าชาติขึ้นในป 
พ.ศ. 1826 โดยพอขุนรามคํ าแหงมหาราชทรงกํ าหนดขึ้นแทนอักษรขอม  ในสมัยสุโขทัยนี้ วัดจัดได
วาเปนสถานศึกษาที่สํ าคัญและพระภิกษุเปนผูอบรมสั่งสอน มุงอบรมดานพุทธศาสนา นอกจากวัด
แลวการศึกษาจะเรียนรูจากครอบครัว พอ แม และเครือญาติ  ซ่ึงมสีวนชวยในการถายทอดความรูดาน
วชิาชพี

อาจกลาวไดวา การศึกษาในสมัยสุโขทัยเปนการศึกษาเพื่อชีวิต คือ เปนการแกปญหา
โดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing)

                                                 
11 สํ านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.  (2530).  การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหง

ชาติ.  หนา 1 - 10.
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การศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ประมาณ 1893-2310)
ในสมัยนี้วัดก็ยังเปนสถานที่สํ าคัญในการใหการศึกษาเชนเดียวกับสมัยกรุงสุโขทัย แต

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มมีการติดตอกับชาวตางประเทศ ซ่ึงมีโปรตุเกสเปนชาติแรกที่เขามาติดตอ 
คาขายกับประเทศไทย  เมือ่ตดิตอคาขายกันนานเขาก็เร่ิมมีการเผยแพรศาสนา ความรู  ตอมาก็มีชาติ
อ่ืนๆ เขามาติดตอเพิ่มมากขึ้น  สันนิษฐานวา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณไดมีโรงเรียนสอน
ศาสนาของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเกิดขึ้นแลว และมีการสงนักเรียนไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสดวย 
แตกไ็มปรากฏหลักฐานวานักเรียนเหลานี้กลับมาปรับปรุงบานเมืองอยางไรบาง

เมื่อชาวตางประเทศเขามาตั้งโรงเรียนและสอนหนังสือนั้น  สมเด็จพระนารายณทรง
เหน็วาถาคนไทยไมมีแบบเรียนไทยใชก็จะเปนการเสียเปรียบ  จึงโปรดเกลาฯ ใหพระมหาราชครู
แตงหนังสือแบบเรียนขึ้นเลมแรก ไดแก หนังสือจินดามณีเพื่อใชเปนแบบเรียนสอนภาษาไทยแก
เดก็ไทย และไดใชมาจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทร

นอกจากนี้ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณยังมีวรรณคดีสํ าคัญๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน 
เสือโคคํ าฉันท สมุทโฆษคํ าฉันท ลิลิตพระลอ เปนตน

การศกึษาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2310-2411)
การศกึษาในสมัยนี้ยังคงไมแตกตางจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเทาใดนัก  กลาวคือ สถาบันที่

มีบทบาทสํ าคัญตอการศึกษายังเปนสถาบันทางศาสนา คือ วัดและพระสงฆกับสถาบันทางครอบ
ครัวการเรยีนหนังสือสวนใหญจะอยูในวัดที่พระสงฆมีความรูที่จะสอนได  การสอนหนังสือก็เปน
การสอนดวยความสมัครใจ และสอนไดจํ านวนไมมาก  พอแมตองติดตอกับพระสงฆที่จะฝากให
เรยีนเองอปุกรณการสอนที่ใช คือ กระดานดํ าและดินสอขาว  วิชาที่เรียน ไดแก ภาษาไทยและเลข

สวนการศึกษาในสถาบันครอบครัวนั้น เปนการเรียนรูจากประสบการณเกี่ยวกับขนบ
ธรรมเนียมประเพณีตางๆ เปนสวนใหญ  นอกจากนี้ ก็มีการอบรมเกี่ยวกับกิริยามารยาทและวิชาชีพ
ตางๆ ภายในครอบครัว เชน การฝกหัดฝมือ ดอกไมสอด ปกสดึง ฝกหัดฟอนรํ า เปนตน  สวนผูชาย
ทีม่เีชือ้สายขนุนางนั้น  เมื่อฝกภาษไทยจนอานออกเขียนไดแลว จะฝกหัดเรียนรูหลักการบริหารราช
การบานเมืองและฝกหัดเปนเสมียนในกรมกองสังกัดของบิดาเปนสํ าคัญ

การศึกษาของประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบการศึกษาสมัยใหม คือ เร่ิมมี
ระบบโรงเรยีนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงสมัยนี้ไดมีคณะมิชชันนารีเขามา
มากขึน้พรอมกับนํ าวิทยาการใหมๆ เขามาดวย เชน ความรูทางการแพทย การพิมพ เปนตน  ซ่ึงนับ
วาเปนการวางรากฐานทางการศึกษาที่สํ าคัญประการหนึ่งในเวลาตอมา

ประมาณ พ.ศ. 2430 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นกิจ
การของกรมศึกษาธิการใน พ.ศ. 2429 มีโรงเรียนในสังกัดทั่วราชอาณาจักร 34 แหง ครู 81 คน  นัก
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เรยีน 1,994 คน  ใน พ.ศ. 2435 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ประกาศตั้งกระทรวงธรรมการ  และ
ในระยะ 3-4 ป ตอมา ทางราชการไดจัดการศึกษาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และหัว
เมือง  ทัง้โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร  ซ่ึงสมัยนั้น เรียกวา โรงเรียนเชลยศักดิ์  ตอมาใน 
พ.ศ. 2438 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบสอบไลหนังสือไทย  ตามพระราชบัญญัติการสอบวิชา 
พ.ศ. 2433 เปนประโยค 1 แบงเปน 3 ช้ัน และประโยค 2  แบงเปน 3 ช้ัน มีวิชาที่สอบสูงขึ้นและ
หลายวิชานอกจากวิชาพื้นๆ คือ   อานเขียนตามคํ าบอก ลายมือ ไวยากรณ เลข (บวก ลบ คูณ หาร) 
แลวยังมีวิชานารูเรื่องรางกายของเรา  พระราชพงศาวดารเรียงความ ยอความ เลขคณิต (สูงขึ้น)  
ฉะนัน้ จงึมีความจํ าเปนจะตองมีการประสิทธิ์ประสาทความรูใหมๆ ใหแกครูยิ่งขึ้น  ตลอดจนตองมี
การอบรมครูใหรูวิชาครูและวิธีสอนดวย  สมัยนั้น มีครูที่ไปเรียนทางวิชาการศึกษา (วิชาครู) มาจาก
ตางประเทศเพียงไมกี่คน  ครูเหลานี้เอง ที่นํ าวิชาซึ่งตนเรียนมาเผยแพรใหแกครูในประเทศใหมี
ความรูยิ่งขึ้น จึงไดเปดการอบรมครูหรือประชุมครูขึ้นเปนครั้งแรกที่ “วิทยาทานสถาน”  ในป พ.ศ. 
2438 ผูอบรมครูคนแรก คือ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซ่ึงขณะนั้นยังเปน  นายสนั่น  เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา12

วทิยาทานสถานนี้ เจาพระยาภาสกรวงศ (พร  บนุนาค) เสนาบดีคนแรกเปนผูจัดตั้งขึ้น
ตัง้อยูทีส่ี่กั๊กพระยาศรี ใกลหางแอลยีริกันตี ณ สถานที่นี้ไดจัดใหมีการชุมนุมเชื้อเชิญผูมีความรูมา
บรรยายเรื่องตางๆ  ตอมา ไดยายไปตั้งที่โรงเล้ียงเด็กหรือโรงเรียนสายสวลีสัณฐาคาร  จึงนับวา วิธี
การของวิทยาทานสถานเปนตนเคาของการแสดงปาฐกถา ณ สามัคยาจารยสมาคม

ตอมาวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443  นายตรวจแขวง (ศึกษา) แขวงบางกอกนอย จังหวัด
ธนบุรี ไดรับอนญุาตใหตัง้สภาส ําหรับอบรมและประชมุครขูึน้ทีว่ดัใหมวนิยัชํ านาญ (วดัเทพผล)ู ใน
แขวงบางกอกนอย จงัหวัดธนบุรี  โดยตัง้ชื่อสถานที่นี้วา “สภาไทยาจารย” เปดทํ าการสอนครูทุกวัน
พระ อันเปนวันหยุดราชการ นายตรวจแขวงเปนผูสอนเอง  หนังสือพิมพวิทยาจารยเลมแรกซึ่งเปน
หนงัสอืพิมพของครูก็ออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2443 ดวย  ใน พ.ศ. 2445 กรมศึกษาธิการจึงตั้ง
สถานที่ประชุมอบรมและสอนครูขึ้นที่  โรงเรยีนทวีธาภิเศก ในบริเวณวัดอรุณราชวราราม จังหวัด
ธนบุรีใหช่ือวา “สามัคยาจารยสโมสรสถาน”  โดยมีเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปย  
มาลากุล) ซ่ึงสมัยนั้น ยงัมีบรรดาศักดิ์เปน  พระยาวิสุทธสุรยศักดิ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ เปน
สภานายกคนแรก  มีการประชุมกันเดือนละ 2 คร้ัง  คร้ังแรกประชุมกันเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2445  ทานสภานายกผูนี้ มาเปนประธานในที่ประชุมเสมอ มไิดขาด  แสดงวา มคีวามสนใจในกิจ
การของสมาคมเปนอยางยิ่ง  การประชุมครั้งสุดทาย ณ สถานที่นี้  คอื คร้ังที่ 26 เมื่อวันที่ 17 

                                                 
12 สํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา.  (2518).  30 ปของคุรุสภา.   หนา 1 - 3 และหนา 5 - 6.
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ธันวาคม พ.ศ. 2446  ปรากฏวา ในวันนั้นมีพระภิกษุสงฆสามเณรมาประชุม 67 รูป  คฤหัสถ 157 
คน รวม 224 คน  ตอจากนั้น ก็ยายสถานที่ตั้งของสามัคยาจารยสโมสรสถานไปตั้งอยูในโรงเรียน
มัธยมวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนคร (คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)  และไดมีการฉลอง 
สามคัยาจารยสโมสรสถานกับโรงเรียนมัธยมราชบูรณะเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2446  อีก 1 ปตอมา คือในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2447 กรมศึกษาธิการจึงไดจัดตั้งสถานที่อบรม
และประชุมครู  แหงนี้ขึ้นเปนรูปสมาคมชื่อสามัคยาจารยสมาคม  ดังปรากฏในระเบียบการสามัคยา
จารยสมาคมฉบับแรกวาดวยอายุของสมาคม ดังนี้

สมาคมนี้ ไดเร่ิมแตวันที่ 15 กันยายน ร.ศ. 121 แตไดจัดเปนสมาคมอยางแทจริง
ตัง้กรรมการและกํ าหนดการรับสมาชิกเมื่อวันที่ 6 มกราคม ร.ศ. 123  เหตุฉะนั้น จึงนับเอาวันหลังนี้
เปนวันเริ่มปของสมาคม

วัตถุประสงคของสมาคมมี 3 ประการ  ซ่ึงปรากฏในระเบียบดังกลาว ดังนี้
ก. เพือ่ใหสมาคมนี้เปนบอเกิดแหงศิลปวิทยา คือหมายความวา ใหเปนที่ชุมนุมสํ าหรับ

ปรึกษาหารือการที่เกี่ยวของดวยการศึกษาเพื่อจะคิดคนหาวิชาและอุปเทหที่จะจัดทํ านุบํ ารุงการนี้ให
เปนประโยชนถึงซึ่งความเจริญยิ่งขึ้นไป เปนที่ชุมนุมสอน และฝกหัดอธิบายหรือแสดงบรรดา
สรรพศิลปวิทยาแกสมาชิกที่ประสงคจะฝกหัดเลาเรียน

ข. เพื่อใหสมาคมนี้เปนที่ประชุมผูมีบรรดาศักดิ์ใหญนอยผูเปนเพื่อนราชการทั่วไป
ตลอดจนนักเรียนซึ่งยังอยูในเวลาเลาเรียน ซ่ึงมีความพอใจที่จะเขาเปนสมาชิกเพื่อกระทํ าความคุน
เคยและรูจักอัธยาศัยใจคอซึ่งกันและกันเปนอันดี  และเพือ่เปนอุบายที่จะฝกหัดใหคนหนุมๆ ใหมๆ 
ซ่ึงเปนสมาชิกไดรับความคุนเคยในที่ประชุมกระทํ าความมีสงาและความองอาจกลาหาญใหบังเกิด
แกสมาชกินั้นๆ เหมือนเปนความฝกหัดอันหนึ่งซ่ึงมีช่ือเรียกวา “โสเชียลไสเอนส” อันเปนความฝก
หดัอยางสูงซ่ึงจะเรียนดวยวิธีอ่ืนๆ ไมได นอกจากตองเขาที่ประชุม

ค. เพื่อใหสมาคมนี้เปนที่ประชุมกระทํ าความบันเทิงทั้งใจและกายในที่ชอบและเปน
คณุประโยชน มีการกรีฑา และการดนตรีขับรอง เปนตน  เพือ่เปนเครื่องชํ าระความเมื่อยลาขุนมัว
แหงรางกายและดวงจิตใหชุมชื่นตื่นเตนสดใสขึ้นใหม สํ าหรับจะไดเปนกํ าลังที่จะประกอบการงาน
ตอไป”

สามคัยาจารยสมาคมไดดํ าเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคมตลอดมา  โดยจัดใหมี
การพบปะวสิาสะสนทนากันระหวางสมาชิก ซ่ึงตั้งตนดวยในปแรกมีสมาชิกรวม 213 คน  นอกจาก
นัน้ยงัจดัใหมกีารแสดงปาฐกถาพิเศษ จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาดนตรี และวิชาชุดครูขึ้นเปน
ประจํ า ณ สโมสรของสมาคม  อันมีนามวา “สามัคยาจารยสโมสรสถาน” ซ่ึงตั้งอยู ณ ที่ตั้งของ
สมาคมในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเปดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2447  สโมสร
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แหงนี้ มหีองประชุมใหญ  หองประชุมเล็ก หองสมุด หองนั่งเลน สถานฝกและซอมดนตรี สถานฝก
หัดการชาง หองอาหาร ซ่ึงมีเครื่องดื่มและเครื่องวางขาย ในสนามก็จัดใหมีกีฬากลางแจง เชน 
เทนนสิและแบดมินตัน เปนตน  สถานที่นี้นับวา  ทํ าใหครูในกรุงเทพฯ ไดรูจักกัน ปลูกความ
สามคัค ีและไดรับความรูสูงขึ้นเปนอันมาก  สวนสมาชิกซึ่งอยู ณ ตางจังหวัดก็ไดรับความรูโดยทาง
หนังสือนิตยสารของสมาคมชื่อ “หนังสือพิมพวิทยาจารย”  หนังสือพิมพวิทยาจารยนี้ เดิมเปน
หนังสือของโรงเรียนฝกหัดอาจารย  สมาคมไดรับมอบกรรมสิทธิ์จากกรมศึกษาธิการมาตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2447  เมื่อผูใดสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ทางสมาคมก็จะสงหนังสือพิมพวิทยา
จารยเปนการใหเปลาดวย  นอกจากนั้น สมาคมยังจัดการอบรมวิชาตางๆ ที่บรรจุในหลักสูตรใหแก
ครู และจัดการปาฐกถาพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรูในวิชาสาขาตางๆ กับตั้งสโมสรชาง ซ่ึงดํ าเนินการ
สอนและรับทํ างานชางเขียน ชางแกะสลัก สโมสรอังกฤษสอนวิชาภาษาอังกฤษ สโมสรบันเทิง
สอนวิชาขับรองและดนตรี กับสโมสรกรีฑาเปดโอกาสใหสมาชิกไดออกกํ าลังกายและเลนกีฬา
ตางๆ

สามัคยาจารยสมาคมไดรับเกียรติอยางสูง  พระสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเมื่อยังคง
ดํ ารงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระมหากรุณาธิคุณทรงรับสามัคยาจารยสมาคมอยูในพระบรมราชูปถัมภตั้งแต ป พ.ศ. 2448
ตลอดมา   จงึเปนสมาคมที่เชิดหนาชูตาสูงสงแหงหนึ่งในประเทศไทย  พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัวทุกพระองคนับแตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวมา ก็ไดเสด็จพระราชดํ าเนินมา
ประทับทอดพระเนตรละครหรือทรงฟงปาฐกถาพิเศษที่สามัคยาจารยสมาคมหลายครั้ง  กจิการได
ดํ าเนินมาตามวัตถุประสงคดังกลาวแลวมีความเจริญเพิ่มพูนความรูและความสามัคคีใหแกครูดวยดี
มาตลอดเปนเวลา 40 ปเศษ มีจํ านวนสมาชิกประมาณ 3,000 คน  เมือ่ประเทศไทยตองประสบภาวะ
คบัขันในมหายุทธสงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศไทยไดรับความกระทบกระเทือนกรุงเทพมหานคร
ไดรับภัยทางอากาศหลายครั้งหลายหน  สมาคมจึงตองอพยพพัสดุส่ิงของออกไปนอกเมือง  คร้ันถึง 
พ.ศ. 2488 เมื่อส้ินภาวะสงครามแลว ทางสมาคมไดนํ าพัสดุส่ิงของ  ของสมาคมซึ่งยายไปเก็บไว
นอกเมืองชั่วคราวกลับคืนมา ณ สถานที่เดิม คือ ณ สามัคยาจารยสโมสรสถานในบริเวณโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย  และเมื่อไดตั้งคุรุสภาขึ้นตามพระราชบัญญัติครูโดยใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2488 เปนตนไปแลว  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดตกลงใหรวมกิจการและทรัพยสิน
ของสามัคยาจารยสมาคมเปนของคุรุสภา และไดมีการประชุมใหญสามัคยาจารยสมาคมเปนครั้งสุด
ทายเมื่อวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ณ หองอาหารของกระทรวงศึกษาธิการ  เพราะขณะนั้น
สถานที่ของสามัคยาจารยสโมสรสถานยังไมเรียบรอย (บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
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ประสบภัยทางอากาศ)  ในการประชุมวันนั้นที่ประชุมไดลงมติรับรองบุคคลตามที่ผูชํ าระบัญชีได
เสนอแลว สามัคยาจารยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภจึงส้ินสภาพในวันนั้น

ระยะท่ี 2 การจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระ
ราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488

เนือ่งจากพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มิไดมีคํ าปรารภหรือเหตุผลในการตรา
พระราชบญัญตัเิอาไว จงึสมควรทีจ่ะน ําเอาค ําชีแ้จงของนายทวี  บณุยเกต ุ รัฐมนตรวีาการกระทรวง
ศกึษาธกิารในสมยันั้น ซ่ึงลงในหนังสือวิทยาจารยเมื่อ พ.ศ. 2489 ดังตอไปนี้13

“การทีรั่ฐบาล (ป พ.ศ. 2488) ไดดํ าริใหมีพระราชบัญญัติครูขึ้นก็ดวยพิจารณาเห็นวา
การศึกษาของชาติเปนส่ิงสํ าคัญยิ่งของประเทศเพราะเปนเครื่องวัดความเจริญ  และยังเห็นวาการ
ศกึษาของประเทศยังลาสมัยอยูมาก  จ ํานวนพลเมืองที่มีความรูแมแตช้ันอานออกเขียนไดก็ยังมีเปอร
เซนตตํ่ าอยูมาก  นบัแตไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ. 2475 เปนตนมา  การศึกษาของ
ประเทศยงัอยูในสภาพที่ลมลุกคลุกคลานมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไมหยุดหยอน  การศึกษาของชาติ
ยิง่แกไขบอยเทาใดก็ยิ่งทํ าความอลเวงและความไมแนนอนมาสูเยาวชนของชาติมากขึ้นเทานั้น

กระทรวงศึกษาธิการถือวา เปนกระทรวงที่สํ าคัญยิ่งกระทรวงหนึ่งเพราะเปนกระทรวง
ที่  ผลิตคน (ขาราชการ) ใหกับกระทรวงทบวงกรมอื่นทั่วไปหมด  ไมวาจะเปนฝายทหารหรือพล
เรือนฉะนั้น  ถาจะพูดวา กระทรวงศกึษาธิการเปนแมกระทรวงก็เห็นจะไมผิดอะไรนัก  เดมิเราเคย
ถือวาเงินเปนเรื่องสํ าคัญ  แตมาบัดนี้ เหน็จะไมมีใครเถียงกระมังวา เงนินั้นมีความสํ าคัญนอยกวา
คน  เราจะไดยินคํ าวา “corruption” อยูทั่วไป  ฉะนั้น รัฐบาลครั้งนั้นจึงคิดปรับปรุงการศึกษาของ
ชาติใหเปนไปอยางถาวร แตเนื่องจากเปนระหวางสมัยสงครามจึงยังไมสามารถจะปรับปรุงได 
ประกอบทั้งยังมีส่ิงที่เปนอุปกรณอ่ืนๆ ที่จะตอง   ปรับปรุงโดยรีบกอนอะไรหมด  ส่ิงนั้นก็คือ  ครู

การศกึษาของชาติหาไดอยูที่มีโครงการดีเทานั้นไม แตเราตองมีครูดีดวย คือ ตองใหครู
ทีม่คีวามสามารถในอันที่จะสอนเด็กทั้งในดานวิชาการ และในทางอบรมจิตใจ ประการหลังนี้ถือวา
สํ าคัญที่สุด นอกจากนั้น ยงัตองรักอาชีพและฝกใฝในอาชีพของตน ไมใชวาสอนเพือ่ใหแลวไปวนัๆ 
หนึง่  ครูทีจ่ะใหมีคุณสมบัติดังกลาวนี้หาไดไมงายนัก  และยิง่กวานั้นแมที่มีอยูแลวก็พยายามละ
อาชพีครูออกไปเพราะทนตอความเปนครูที่มีเงินเดือนนอยไมได จะเห็นไดงายๆ วา ผูที่สํ าเร็จการ
ศึกษาออกมารับราชการพรอมๆ กัน  มคีวามรูเทากัน วันราชการเทากัน  แตผูที่รับราชการอยูใน
กระทรวงอื่นจะไดรับตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนสูงกวาผูที่สมัครเปนครูอยางเปรียบกันไมไดเกือบ
จะรอยทั้งรอย

                                                 
13 จรูญ  มิลินทร.  คุรุสภาครบรอบ 50 ป : ภารกิจสํ าคัญที่ยังไมบรรลุ.   หนา 25 - 26.
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ดวยเหตุที่รัฐบาลครั้งกระนั้น ซ่ึงจับงานเรื่องครูกอน และไดเสนอรางพระราชบัญญัติครู
พทุธศกัราช 2488 ไปยังสภาผูแทนราษฎรและไดประกาศบังคับใชเปนกฎหมายแลว

เหตใุดจึงตองมีพระราชบัญญัติครู และพระราชบัญญัติครูนี้มีประโยชนอยางไร คํ าถาม
นี้อาจมีผูสงสัยและอยากรูกันอยูมาก จนถึงกับไดมีผูแทนราษฎรไดเสนอรางพระราชบัญญัติยกเลิก
แตก็ไดตกไป

เนื่องจากพระราชบัญญัติครูนี้ไดเกิดขึ้นในสมัยที่ขาพเจาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศกึษาธกิารอยู และผูที่รูเรื่องนี้ก็ไดออกจากราชการไปแลวเปนสวนมาก  ผูที่มาบริหารงานรุนหลัง
อาจไมทราบเหตุผลดี ขาพเจาจึงไดทํ าบันทึกนี้ขึ้นไวเพื่อประกอบการพิจารณาของผูบริหารรุน
หลังๆ ตอไป

หลักการใหญของพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 นี้ กเ็พื่อใหมีคุรุสภาขึ้นและมี
หลักการซึ่งเปนสาระสํ าคัญอยู 3 ประการ คือ

(1) เพือ่ใหความคิดเห็นเปนสภาที่ปรึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติ
(2) เพือ่ชวยฐานะครู
(3) ท ําหนาที่แทน ก.พ.

…………………………………”

ครุุสภาที่ไดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มีวัตถุประสงคและอํ านาจ
กวางขวางมากกวาสามัคยาจารยสมาคม กลาวคือ คุรุสภามีอํ านาจและหนาที่ดังตอไปนี้14

(1) รับปรึกษาและใหความเห็นแกกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องนโยบายการศึกษา 
ทั่วไป

(2) ใหความเห็นแกกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องหลักสูตร แบบเรียน การสอน การอ
บรมการสอบไล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา

(3) ควบคุมและสอดสองจรรยามารยาทและวินัยของครู พิจารณาลงโทษครูผูประพฤติ
ผิดตลอดจนพิจารณาคํ ารองทุกขของครู

(4) รักษาผลประโยชนของครูและสงเสริมใหฐานะของครูเปนที่มั่นคง
(5) หาทางใหครูหรือครอบครัวของครูไดรับการชวยเหลือและอุปการะตามสมควร
(6) สงเสริมฐานะของครูในทางความรู ความประพฤติ ความสามัคคี และความเปนอยู

ของครูโดยจัดใหมีการอบรม ปาฐกถา การเผยแพรความรู การสโมสรและอื่น ๆ

                                                 
14 พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488,  มาตรา 6.

DPU



23

(7) ปฏิบัติการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนแทนคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน  และแตงตั้งอนุกรรมการขาราชการพลเรือนตางๆ แลวแตกรณี สํ าหรับขาราช
การครู

ในป พ.ศ. 2519 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มาตรา 615 
ครุุสภาจงึมีอํ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ ปฏิบัติการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดแทน ก.จ. และแตงตั้งอนุกรรมการใหมีอํ านาจหนาที่และ
ปฏิบัติการแทนไดในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการสวนจังหวัด ซ่ึงตองดํ ารงตํ าแหนงเปนผูสอนประจํ า
ในสถานศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด

คุรุสภา มีฐานะเปนนิติบุคคลเปนสภาในกระทรวงศึกษาธิการและมีคณะกรรมการ
อํ านวยการคุรุสภาเปนผูบริหารงานตามอํ านาจและหนาที่ดังกลาวขางตน โดยมีเลขาธิการคุรุสภา
และเจาหนาที่คุรุสภาเปนผูดํ าเนินกิจการตามมติของคณะกรรมการอํ านวยการคุรุสภาในความควบ
คมุของประธานกรรมการอํ านวยการคุรุสภา หรือผูที่ประธานมอบหมาย และคณะกรรมการอํ านวย
การคุรุสภายังมีอํ านาจที่จะแตงตั้งอนุกรรมการหรือมอบหมายใหกรรมการอํ านวยการคุรุสภา 
คนหนึง่คนใดไปทํ าการใดๆ แทนก็ได

กรรมการอํ านวยการของคุรุสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติครูที่
บริหารงานคุรุสภาภายใน 1 ปแรก มี 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1  เปนกรรมการโดยตํ าแหนง คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
ประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
อธิบดกีรมพลศึกษา และอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวม 6 คน

ประเภทที่ 2  เปนกรรมการโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซ่ึงเคยดํ ารง
ต ําแหนงเปนครูมีเวลารวมกันไมนอยกวา 10 ป ไมเกิน 9 คน

ฉะนัน้ กรรมการชุดนี้ ในปแรกซึ่งบริหารงานคุรุสภาตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2488 ถึงวัน
ที่ 27  ธันวาคม  2488 มีรวม 15 คน

เมื่ออายุของกรรมการอํ านวยการคุรุสภาตามบทเฉพาะกาลสิ้นสุดลงแลวจึงดํ าเนินการ
แตงตั้งกรรมการอํ านวยการคุรุสภาตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ซ่ึง
บญัญัติไวใหมีกรรมการโดยต ําแหนง 6 คน ไดแก รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารเปนประธาน 
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิารเปนรองประธาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา อธิบดีกรม
พล-ศึกษา และอธิการบดี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนกรรมการกับใหมีกรรมการอื่นไมเกิน 9 คน 

                                                 
15 พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2519,  มาตรา 3.
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ซ่ึงที่ประชุมสามัญแหงคุรุสภาไดเลือกตั้งจากผูซ่ึงเคยดํ ารงตํ าแหนงเปนครูมีเวลารวมกันไมนอยกวา 
10 ป กรรมการซึ่งที่ประชุมสามัญแหงคุรุสภาเลือกตั้งใหอยูในตํ าแหนงคราวละ 4 ป

ตอมาในป พ.ศ. 2523 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 อีก กลาวคือ
มาตรา 6 ถูกแกไขโดยแยกงานที่คุรุสภาเคยมีอํ านาจหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราช
การพลเรือนแทน ก.พ.  สํ าหรับขาราชการครูและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด แทน ก.จ.  สํ าหรับขาราชการสวนจังหวัด ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงเปนผูสอนประจํ าในสถาน
ศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดไปเปนอํ านาจหนาที่ของสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครู คุรุสภาจึงคงมีอํ านาจหนาที่ในเรื่องเกี่ยวกับ

(1) ใหความเห็นแกกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องจัดการศึกษาโดยทั่วไป  หลักสูตร
แบบเรยีน อุปกรณประกอบการเรียน การสอน การฝกอบรม การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
การนเิทศการศึกษา และเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดการศึกษา

(2) ควบคุมและสอดสองจรรยามารยาทและวินัยของครู พิจารณาโทษผูประพฤติผิด
และพิจารณาคํ ารองทุกขของครู

(3) พทิกัษสิทธิของครูภายในขอบเขตที่กฎหมายกํ าหนด
(4) สงเสริมใหครูไดรับสวัสดิการตาง ๆ ตามสมควร
(5) พฒันาความรู ความสามารถ คุณภาพ และประสิทธิภาพของครู
จากที่คุรุสภามีอํ านาจหนาที่ 5 ประการดังกลาวขางตน  จะเหน็ไดวา คุรุสภามิไดทํ าเรื่อง

งานบริหารบุคคลของขาราชการครูควบคูกับงานดานวิชาชีพครูแลว เพราะงานบริหารงานบุคคล
สํ าหรับขาราชการครูโอนใหสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการครูเปนผูรับผิดชอบ เมื่อเปนเชนนี้ 
ครุุสภาในยุคนี้  จึงปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกับอํ านาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติ  กลาวคือ คุรุสภา
ท ําหนาที่ดานใหญๆ อยู 2 ดาน คือ

1. งานดานวิชาชีพครู
2. งานดานสวัสดิการ และพิทักษสิทธิครู
งานดานวิชาชีพครู คุรุสภาทํ าไดเพียงการพัฒนาความรูความสามารถของครู และยก

มาตรฐานวิชาชีพครู แตไมสามารถทํ าในเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูได เพราะยังไมมี
อํ านาจตามกฎหมายทีจ่ะควบคมุการประกอบวชิาชพีคร ู เหมอืนกบัองคกรวชิาชพีอ่ืน  แมวา พระราช
บญัญตัคิรู พทุธศกัราช 2488 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2523 มาตรา 6(2) จะบัญญัติใหคุรุสภามี
อํ านาจหนาที่ควบคุมและสอดสองจรรยามารยาทและวินัยของครู พิจารณาโทษครูผูประพฤติผิด
และพิจารณาคํ ารองทุกขของครู ซ่ึงคุรุสภาก็ไดทํ างานในสวนนี้ไปมากพอสมควร แตก็ทํ าไดเพียง
เร่ืองสงเสริมจรรยาบรรณ และยกมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นไดในระดับหนึ่ง แตไมสามารถที่จะ 
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ควบคุมการประกอบวิชาชีพครูซ่ึงเปน นติกิรรมทางปกครองไดเหมือนกับองคกรวิชาชีพอ่ืนที่มีบท
บญัญตักิฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพ เชน การหามบุคคลไมไดเลาเรียนทางครูเปนครู การออกและ
เพกิถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการขึ้นทะเบียนครู เปนตน  ในที่สุดในป พ.ศ. 2517 จึง
เปล่ียนแนวคิดในการพัฒนาคุรุสภาไปสูการเปนองคกรวิชาชีพครูอยางจริงจัง โดยคุรุสภาไดจัด
ประชุมสัมมนาสมาชิกคุรุสภาเกี่ยวกับการออกและเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สง
กรรมการอํ านวยการคุรุสภา และเจาหนาที่ไปดูงานในตางประเทศเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพครู และ
ด ําเนินการยกรางเพือ่แกไขพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช  2488 ใหคุรุสภาเปนองคกรวิชาชีพครู
จ ํานวน 5 คร้ัง คือ

คร้ังที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2524
คร้ังที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2531
คร้ังที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2534
คร้ังที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2535
คร้ังที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2538
การแกไขพระราชบญัญตัคิร ู พทุธศกัราช 2488 ไมประสบผลส ําเรจ็เพราะผูประกอบวชิา

ชีพครูและผูบริหารการศึกษาสวนหนึ่งยังมีความเห็นโตแยงการออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพครูวาเปนเครื่องพันธนาการมากกวาจะใหประโยชนแกครูและประเทศชาติ  แมวา
คุรุสภาจะรณรงคช้ีแจงวาจะเปนประโยชนแกประเทศชาติและครูมากกวา แตก็ยังมีกระแสตอตาน
อยางรุนแรงอยูนั่นเองจนตอมาระยะหลังผูประกอบวิชาชีพครูบางสวนเริ่มเห็นดวยกับแนวคิดวาครู
ควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครู16 ในประเทศไทยเริ่มตั้งแตการตราพระ
ราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488  ซ่ึงบญัญัติใหมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกวา คุรุสภาเปน
นิติบุคคลใหครูทุกคนเปนสมาชิกคุรุสภา  อํ านาจหนาที่ของคุรุสภา คือ การใหความเห็นแก
กระทรวงศกึษาธิการในเรื่องนโยบายการศึกษาทั่วไปและในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ควบคุม
สอดสอง จรรยามารยาทและวินัยของครู  พิจารณาลงโทษครูผูประพฤติผิด รักษาผลประโยชน 
ตลอดจนสงเสริมใหครูไดรับความรู มีความมั่นคงในอาชีพไดรับความชวยเหลือตามสมควร และทํ า
หนาที่บริหารงานบุคคลแทน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

                                                 
16  ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน. องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา : รูปแบบ

และแนวทางการดํ าเนินงาน.. หนา 21 - 24.
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ตอมาในป พ.ศ. 2517 คุรุสภาไดมีการแตงตัง้ “คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการ
ศึกษา” ทํ าหนาที่พิจารณาเสนอแนวทางการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน 
นอกระบบโรงเรียนและลักษณะอื่นๆ ใหเหมาะสมกับกาลสมัยเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย  หลักการสาระ และวิธีการปฏิรูปครู คณะกรรมการ
วางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาเสนอหลักการที่สํ าคัญ คือ รัฐตองจัดหลักประกันใหแกอาชีพครู
และใหครูมีสถานภาพที่ดีพอที่จะรักษาบทบาทที่ พึงประสงคไวได  ครูจะมีความรูสึกมั่นคงใน
อาชีพพรอมที่จะธํ ารงเกียรติ มาตรฐาน และอุดมการณ แหงวชิาชีพครูไวไดนั้น ตองมีหลักประกัน
บางประการ ประกอบดวย การปรับปรุงองคกรอาชีพตางๆ เพือ่พิทักษสิทธิและผลประโยชนของครู 
การสรางจรรยาบรรณครูขึ้นควบคุมความประพฤติครู และครูตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ17

ในแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 มีเนื้อหาซึ่งสนับสนุนแนวคิดการจัดตั้ง
องคกรวิชาชีพครู ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
โดยในขอ 43   ไดระบุไววา

“ใหมีสถาบันวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อควบคุมสงเสริมมาตรฐานและจริยธรรมของ
ผูประกอบอาชีพ  อีกทัง้ทํ าหนาที่พิทักษสิทธิตามกฎหมายของบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐของ
ทองถ่ิน และของเอกชน  ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย”

เปนการสนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครู และสงเสริมใหเกิดความเคลื่อน
ไหวในชวงดังกลาว

นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดสัมมนาเรื่อง “แนวใหมของ
การฝกหัดครู” สรุปไดวาควรใหสถาบันวิชาชีพครูเปนผูดํ าเนินการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพ
ครูแกผูทีต่องการจะเขาสูอาชีพครู เพื่อใหการดํ าเนินการในเรื่องนี้เปนไปไดสะดวกเรียบรอย จึงควร
มกีารออกกฎหมายบัญญัติใหผูที่จะเขาสูอาชีพครูตองมีใบอนุญาตประกอบอาชีพครู

ตอมาในป พ.ศ. 2523 คุรุสภาไดจัดสัมมนายกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น ซ่ึงถือวา
เปนความเคลื่อนไหวอยางเปนทางการ และเปนความตื่นตัวของครูคร้ังแรกที่ตองการใหมีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยก ําหนดหลักเกณฑในการควบคุมผูที่จะมาเปนครู เพื่อกล่ันกรองผู
ประกอบวิชาชีพครูใหเปนปูชนียบุคคลอยาแทจริง

คุรุสภาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการดํ าเนินงานในป พ.ศ. 2523 โดยการโอน
ภารกิจดานการบริหารงานบุคคลไปใหหนวยงานใหม คือ สํ านักงานคณะกรรมการขาราชการครู 
เปนผลใหคุรุสภาจึงมีภารกิจหลักที่ตองปฏิบัติ สองประการ คือ ภารกิจดานวิชาชีพ และดาน 

                                                 
17 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2542).  ใบประกอบวิชาชีพครู.  หนา 66.
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สวัสดิการ และพิทักษสมาชิกครู สํ าหรับภารกิจดานวิชาชีพนั้น คุรุสภาไดดํ าเนินงานโดยศึกษาแนว
ทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในตางประเทศตาง ๆ ในป พ.ศ. 2521 ตอมาในป 2523 
คุรุสภาจัดสัมมนายกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยที่ประชุมมีความเห็นพองกันวา เนื่องจากคุณ
ภาพของครูตกตํ่ าอันเปนผลจากการขาดระบบสงเสริมพัฒนาและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู  
ดงันัน้ จงึควรยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูดวยวิธีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งวิธี
การสงเสริมอื่นๆ ที่เหมาะสม  รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพครูเปนสถาบันวิชาชีพอิสระที่มี
กฎหมายรองรับ โดยใหทํ าหนาที่สงเสริมและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู จัดสวัสดิการครู และ
พิทักษสิทธิครู

ป พ.ศ. 2535 ไดมีการปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 เพื่อใหระบบการ
ศกึษาสามารถสนองตอบความตองการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยใหแนวทาง
การจัดการศึกษาในเรื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาวา ใหมีการพัฒนาองคกรวิชาชีพครู เพื่อทํ า
หนาที่กํ ากับดูแลคณุภาพมาตรฐาน และการปฏิบัติวิชาชีพตามจรรยาวิชาชีพครูอยางเปนระบบ  และ
ใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ในป พ.ศ. 2537 คุรุสภาไดแตงตั้งคณะทํ างานเตรียมการกํ าหนดแนวทางการออกใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยไดกํ าหนดแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งเรื่องวชิาการและจรรยาบรรณ และก ําหนดเกณฑมาตรฐานวชิาชพีครขูึน้ 4 ดาน คอื 
รอบรู สอนด ีมคีณุธรรม จรรยาบรรณ มุงมั่น พัฒนา  ซ่ึงตอมาคุรุสภาไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชา
ชีพครจูากเดิม 4 ดาน เปน 11 มาตรฐาน ซ่ึงเปนเกณฑการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหนาที่ครู  เพื่อ
ประกนัคุณภาพการทํ างานและการเปนครู เกณฑมาตรฐานทั้ง 11 มาตรฐานนี้  สํ านักงานคณะ
กรรมการขาราชการครูไดอนุมัติใหใชเกณฑดังกลาว และกระทรวงศึกษาธิการใหใชเปนเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการดวยเชนเดียวกัน

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ทั้ง 11 มาตรฐาน ประกอบดวย
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบตักิิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพครูอยูเสมอ
มาตรฐานที่ 2 ตดัสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํ านึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดกับผู

เรียน
มาตรฐานที่ 3 มุงมัน่พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 4 พฒันาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พฒันาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
มาตรฐานที่ 6 จดักจิกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
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มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
ในป พ.ศ. 2538 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ เกี่ยวกับขอสังเกตเพิ่มเติมประกอบผลประชุมสัมมนาเพื่อสรุปแนวทางการแกไข 
ปรับปรุงกฎหมายซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 
2488 แตงตั้งโดยคณะกรรมการ  อํ านวยการคุรุสภา  โดยมีสาระสํ าคัญเกี่ยวกับสถานภาพของคุรุ
สภา คอื การกํ าหนดใหคุรุสภาเปนสภาของครูในกระทรวงศึกษาธิการ และกํ าหนดใหครูทุกคนเปน
สมาชิกตามกฎหมาย ซ่ึงขอกํ าหนดดังกลาวทํ าใหคุรุสภาไมมีฐานะเปนองคกรวิชาชีพครูโดย
สมบูรณ  จงึท ําใหคุรุสภาไมสามารถเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพครูระหวางประเทศได
 ในป พ.ศ. 2539 คุรุสภาไดจัดทํ าแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 9 ขอ เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติและการพัฒนาครูตอไป และเผยแพรใหสมาชิกครูไดทราบโดยทั่วกัน ซ่ึง
จรรยาบรรณดังกลาวประกอบดวย

ขอที่ 1 ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริม ใหกํ าลังใจ
ในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา

ขอที่ 2 ครูตองอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม
แกศษิยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ

ขอที่ 3 ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งกาย วาจา และจิตใจ
ขอที่ 4 ครูตองไมกระทํ าตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ 

อารมณ และสังคมของศิษย
ขอที่ 5 ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่

ตามปกต ิและไมใชศิษยกระทํ าการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
ขอที่ 6 ครูยอมพฒันาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอ

การพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ
ขอที่ 7 ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
ขอที่ 8 ครูพงึชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
ขอที่ 9 ครูพงึประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนํ าในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาและ 

วัฒนธรรมไทย
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ระยะท่ี 3  การจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูตามพระ
ราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ตอมาป พ.ศ. 2542 คุรุสภาไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดจากกลุมบุคคลตางๆ 
เพื่อใหไดแนวคิดในการเตรียมการปรับบทบาทของคุรุสภาใหสอดรับเจตนารมณของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  โดยมีขอสรุปที่สํ าคัญ คือ เปาหมายของวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่เปนผูรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตองมุงสู
คณุภาพการศกึษาของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะนํ าไปสูความเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติ 
และเปนสังคมแหงการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก  ทัง้นี้ องคกรวิชาชีพมี  จุด
มุงหมาย 6 ประการ คือ

(1) ก ําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(2) พฒันาวิชาชีพสูมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กํ าหนด
(3) กํ ากับดแูลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) รับรองหลักสูตรการผลิตครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
(5) ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(6) คุมครองและสงเสริมความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใหความสํ าคัญกับการปฏิรูปการ

ศกึษาเปนสํ าคัญดังปรากฎในมาตรา 81 ในเรื่องพัฒนาวิชาชีพครูที่วา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรม 
และสนบัสนนุใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ศกึษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สราง
เสริมความรูและปลูกฝงจิตสํ านึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขสนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 53 ได
บัญญัติวา  “ใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มฐีานะเปนองคกร
อิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํ ากับของกระทรวง มีอํ านาจหนาที่กํ าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกํ ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยา
บรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา…”
ประกอบกับมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  บญัญัติใหแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติปพุทธศักราช  2488 ไมเกิน  3  ป นับแตวันที่  20  สิงหาคม  2542  ซ่ึงเปนวันที่
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมีผลใชบังคับ  ฉะนั้น จงึไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว

ตอมาในวันที่ 12  มถุินายน พ.ศ. 2546  ไดประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ยังผลใหพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488  รวมทั้งฉบับแกไข
เพิ่มเติมอีก 5 ฉบับถูกเลิกไป  ครุุสภาเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายเปนหนวยงานของรัฐทํ าหนาที่
องคกรวิชาชีพครูตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2546  ซ่ึงเปนวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดกํ าหนดวัตถุ
ประสงค องคประกอบคณะกรรมการคุรุสภา อํ านาจหนาที่ของคุรุสภา องคประกอบคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพครู และอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูหามประกอบวิชาชีพ
ครูโดยไมไดรับอนุญาตกํ าหนดบทลงโทษผูฝาฝนการประกอบวิชาชีพครูโดยไมไดรับอนุญาต และ
กํ าหนดใหมีสํ านักงานเลขาธิการคุรุสภาเปนหนวยงานทางธุรการของคณะกรรมการคุรุสภาโดยมี
เลขาธิการคุรุสภาและเจาหนาที่คุรุสภาเปนผูปฏิบัติงานของคุรุสภา

ครุุสภามีวัตถุประสงค18

(1) กํ าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํ ากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ

(2) ก ําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
(3) ประสาน สงเสรมิการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

ครุุสภามีอํ านาจหนาท่ี19

(1) ก ําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(2) ควบคุมความประพฤติและการดํ าเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(3) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพ
(4) พกัใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(5) สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ

                                                 
18 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 8.
19 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 9.
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(6) สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(7) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันตางๆ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ
(8) รับรองความรูและประสบการณทางวิชาชีพ รวมทั้งความชํ านาญในการประกอบ

วิชาชีพ
(9) สงเสรมิการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
(10) เปนตวัแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
(11) ออกขอบังคับของคุรุสภาวาดวย

(ก) การก ําหนดลักษณะตองหามเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกรรมการและ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

(ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบ
อนุญาต
และการรับรองความรู ประสบการณทางวิชาชีพ ความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพ

(ค) หลักเกณฑและวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
(ง) คณุสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต
(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํ ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ

          (ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภา
และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

(ซ) องคประกอบ หลักเกณฑ วธีิการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
                     (ฌ) หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
 (ญ) การใดๆ ตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัตินี้

(12) ใหคํ าปรึกษาหรือเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย หรือปญหาการ
พัฒนาวิชาชีพ

(13) ใหคํ าแนะนํ าหรือเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
หรือออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ

(14) ก ําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อกระทํ าการใด ๆ อันอยูในอํ านาจหนาที่ของคุรุสภา
(15) ด ําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคุรุสภา
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ขอบังคับของคุรุสภาตาม (11) นั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

นอกจากนี ้คุรุสภายังมีอํ านาจกระทํ ากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค ดังนี้
ก. ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพยสิน หรือดํ าเนินการใดๆ เกี่ยวกับ

ทรัพยสิน ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
ข. ทํ านิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ
ค. กูยมืเพื่อประโยชนในการดํ าเนินการตามวัตถุประสงคของคุรุสภา

คณะกรรมการคุรุสภา20

องคกรวิชาชีพครูมีกรรมการบริหาร เรียกวา คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยว

ชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย
(2) กรรมการโดยตํ าแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา

การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศกึษา ผูอํ านวยการสํ านักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหนาสํ านัก
งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหนึ่งคน ซ่ึงในจํ านวน
นีต้องเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษาไมนอยกวาสามคน

(4) กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะครุศาสตรหรือศึกษา
ศาสตร หรือการศึกษา ซ่ึงเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํ านวนสามคน และสถาบันอุดม
ศกึษาเอกชนจํ านวนหนึ่งคน

(5) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงเลือกตั้งมาจากผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศกึษาจํ านวนสิบเกาคน ในจํ านวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํ ารงตํ าแหนง
ครูผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  และมาจากสังกัดเขตพื้น
ที่การศึกษาสถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสัดสวน
จ ํานวนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหเลขาธิการคุรุสภาเปนเลขานุการ

                                                 
20 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 12.
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คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ

คุรุสภา
(2) กรรมการโดยตํ าแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผูทรงคุณ
วุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย

(4) กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศกึษาศาสตร หรือการศึกษา ซ่ึงเลือกกัน
เองจํ านวนสองคน

(5) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํ านวนหกคน ซ่ึงเลือกตั้งมาจาก
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํ ารงตํ าแหนงครูที่มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวาสิบป 
หรือด ํารงตํ าแหนงอาจารย 3 หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํ านาญการขึ้นไป ผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศกึษาทีด่ ํารงตํ าแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในตํ าแหนงไมนอยกวาสิบป ผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารการศึกษาที่มีประสบการณในตํ าแหนงไมนอยกวาสิบ
ป และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณในตํ าแหนงไมนอยกวาสิบป

ใหเลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํ านาจและหนาท่ีดังตอไปนี2้1

(1) พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาต

(2) กํ ากับดแูลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา

(3) สงเสรมิ พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากํ าหนดมาตรฐานและจรรยา
บรรณในการประกอบวิชาชีพ

21 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 25.
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(4) สงเสริม ยกยอง และพัฒนาวิชาชีพไปสูความเปนเลิศในสาขาตางๆ ตามที่กํ าหนด
ใน ขอบังคับของคุรุสภา

(5) แตงตัง้ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ
กระทํ าการใดๆ  อันอยูในอํ านาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกํ าหนดไวใหเปนอํ านาจและหนาที่ของคณะ
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

(7) พิจารณาหรือดํ าเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภา
มอบหมาย

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตองเสนอรายงานการดํ าเนินงานประจํ าปตอคณะ
กรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด

หามประกอบวิชาชีพครู โดยไมไดรับอนุญาต
หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไมไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้22

เวนแตกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดงัตอไปนี้
(1) ผูที่เขามาใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษาเปนครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษ

ทางการศึกษา
(2) ผูทีไ่มไดประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนแตในบางครั้งตองทํ าหนา

ที่สอนดวย
(3) นกัเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมหรือผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนซึ่ง

ทํ าการฝกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปนผูใหการศึกษา
หรือฝกอบรม  ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด

(4) ผูที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(5) ผูที่ทํ าหนาที่สอนในศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ หรือ

สถานทีเ่รียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชนองคกรปกครองทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล   สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด

(6) คณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

                                                 
22 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 43.
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(7) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
(8) บคุคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด
บุคคลตาม  (8)  ครุุสภาไดกํ าหนดแลวโดยประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง  บุคคลผู

ไดรับยกเวนไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ลงวันที่  25  กันยายน  2548  ประกอบดวย 
5 ประเภท

1. พระภิกษุที่ทํ าหนาที่สอนหรือบริหารสถานศึกษา
2. ผูสอนศาสนาที่ทํ าหนาที่สอนในสถานศึกษา
3. ผูสอนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ
4. ขาราชการตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ทํ าหนาที่สอนหรือบริหารโรงเรียนตํ ารวจ

ตระเวนชายแดน
5. ขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมผูทํ าหนาที่สอนหรือบริหารโรงเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหมที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ขัน้พืน้ฐานและอุดมศึกษาที่ตํ่ ากวาปริญญา

บทกํ าหนดโทษ
ผูใดฝาฝนมาตรา 43 คือ ประกอบวิชาชีพครูโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางจํ าคุกไม

เกิน  หนึง่ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ23

ผูใดฝาฝนมาตรา 46  ซ่ึงเปนเรื่องคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือมาตรา 56  ซ่ึงเปนบทลงโทษเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพหากฝาฝนตอง
ระวางโทษ จ ําคกุไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ24

ส ํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กฎหมายกํ าหนดใหคุรุสภามีฐานะเปนนิติบุคคลโดยมีสํ านักงานเลขาธิการคุรุสภาเปน

หนวยงานธุรการของคุรุสภา และใหเลขาธิการคุรุสภามีหนาที่บริหารกิจการของสํ านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคของคุรุสภา ระเบียบ ขอบังคับ ขอกํ าหนด 
นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่ทุก

                                                 
23 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546, มาตรา 78.
24 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546, มาตรา 79.
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ตํ าแหนง  เวนแต ผูดํ ารงตํ าแหนงผูตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอประธานกรรมการคุรุสภาตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด25

บทสรุปแนวคิดในองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยมแีนวคิด 
และมวิีวฒันาการตามลํ าดับพอสรุปได  ดังนี้

ระยะท่ี 1 กอน พ.ศ. 2488 ไมมีองคกรทํ าหนาที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพครู
เพราะการศึกษาจะเรียนรูจากครอบครัว พอ แม เครอืญาติ วัด และวังเทานั้น  สํ าหรับโรงเรียนเกิด
ขึน้ในสมยัสมเด็จพระนารายณโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเขามาตั้งโรงเรียนสอนศาสนา และการจัด
สถานศกึษาที่เรียกวา “โรงเรียน” เพิ่งมีการจัดตั้งเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2414 ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั โดยจดัตัง้โรงเรยีนราษฎรแหงแรกในป พ.ศ. 2428 คอื ”โรงเรยีน
มหรรณพาราม”  และในปเดยีวกนันัน้ไดมกีารจัดตั้งโรงเรียนราษฎรขึ้นอีก 29 โรงเรียน  ในป พ.ศ. 
2429 มโีรงเรียนสังกัดกระทรวงธรรมการทั่วประเทศ 34 แหง มีครู 81 คน นักเรียน 1,994 คน  ครูที่
ไปเรียนวิชาทางการศึกษา (วิชาครู) มาจากตางประเทศก็มีจํ านวนนอย และครูเหลานี้ไดสอนวิชาชีพ
ครูใหแกครูในสมัยนั้น  โดยไดเปดอบรมครูหรือประชุมครูขึ้นเปนครั้งแรกที่ “วิทยาทานสถาน” ใน
ป พ.ศ. 2439  ตอมาในป พ.ศ. 2443 ไดจัดตั้งสภาสํ าหรับอบรมและประชุมครูขึ้น เรียกวา “สภาไท
ยาจารย” เปดสอนครูทุกวันพระ และในป พ.ศ. 2445 ไดจัดตั้งสถานที่ประชุมอบรมและสอนครูขึ้น
อีกเรยีกวา “สามัคยาจารยสโมสรสถาน” และในป พ.ศ. 2447 ไดจัดตั้งสถานที่อบรมและประชุมครู
ขึ้นเปนรูปสมาคมชื่อ “สามัคยาจารยสมาคม” ฉะนั้น จงึเหน็ไดวาในสมัยนี้เปนสมัยที่ยังไมมีการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพครูเปนทางการ แตเปนการที่ครูซ่ึงมีความรูสูง ทั้งที่ไปเรียนจากตาง
ประเทศและในประเทศรวมกลุมกนัในลักษณะสมาคม แลวจัดใหมีการอบรมครูดวยกันทั้งดานวิชา
การและอบรมสั่งสอนครูใหประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู

ระยะท่ี 2 ในป พ.ศ. 2488 ไดมีการจัดตั้งสภาครูขึ้น ท ําหนาที่ควบคุมการประกอบ
วิชาชีพครูเรยีกวา “ครุุสภา”  แตครุุสภาเองกท็ ําหนาทีใ่นเรือ่งการบรหิารบคุคลมากกวาการควบคมุการ
ประกอบวิชาชีพครู เพราะกฎหมายบัญญัติใหคุรุสภาทํ าหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
ขาราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และองคการบริหารสวนจังหวัด  สวนในเรื่องการควบคุม
การประกอบวิชาชีพครูทํ าไดเฉพาะเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพราะ
กฎหมายยังไมใหอํ านาจในการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  กลาวคือ คุรุสภาไมมีอํ านาจออก
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ประกอบกับ ครุุสภามีฐานะเปนสภาในกระทรวงศึกษา

                                                 
25 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 39.
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ธิการการจัดตั้งสภาวิชาชีพครูในลักษณะดังกลาว  แสดงใหเห็นวาเปนการควบคุมการประกอบวิชา
ชีพที่รัฐเปนฝายริเร่ิม และเปนสภากึ่งสภาวิชาชีพครู  แมวาในป พ.ศ. 2523 ไดมีการแยกงานบริหาร
งานบุคคลสํ าหรับขาราชการครูออกจากคุรุสภา แตคุรุสภาก็ยังทํ าหนาที่กึ่งสภาวิชาชีพครูอยูจน
กระท่ังวันที่ 11 มิถุนายน 2546

ระยะท่ี 3 ในป พ.ศ. 2546 นับตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2546 เปนตนไป  คุรุสภาเปน
สภาวิชาชีพครู  โดยบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึง
เปนองคกรในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนหนวยงานของรัฐที่ทํ า
หนาที่องคกร  วชิาชพีครจูงึมีปญหาที่สมควรศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งองค
กรวชิาชพีครู  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบวิชาชีพ มาตรการทางกฎหมาย
ในการกํ าหนดองคประกอบของคณะกรรมการคุรุสภามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวิชาชีพ
ครู  และมาตรฐานทางกฎหมายในการอยูภายใตการกํ ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผูเขียน
จะไดวเิคราะหในประเด็นดังกลาวตอไป
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องคกรวชิาชพีครู

และการควบคมุการประกอบวชิาชพีครู

มาตรการทางกฎหมายโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูเปนไปตามหลัก
การจดัตั้งองคกรวิชาชีพทางกฎหมายและวิชาชีพแพทย  ประกอบกับ ทฤษฎีองคกร26  คือ รัฐจะตรา
เปนกฎหมายมหาชนจัดตั้งองคกรวิชาชีพ  เนื่องจากกฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่รัฐหรือสวนราช
การเปนองคการที่มีอํ านาจออกกฏและคํ าส่ังทางปกครอง นอกนั้นเปนกฎหมายเอกชน เพราะถือวา 
เอกชนไมสามารถออกคํ าส่ังทางปกครอง ออกใบอนุญาต หรือใชมาตรการทาง ปกครองได  ฉะนั้น 
ในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูจึงมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพเชนเดียว
กบัการจดัตั้งองคการวิชาชีพอ่ืน  ซ่ึงประกอบไปดวย มาตรการทางกฎหมาย 11 ประการ  ประกอบ
ดวย

มาตรการที่ 1 การจัดตั้งตองตราเปนกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ
มาตรการที่ 2 มวีตัถุประสงคเพือ่รวมกลุมผูประกอบวชิาชพีเดยีวกนัใหดแูลและควบคมุ

กนัเอง
มาตรการที่ 3 มสีภาวิชาชีพที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
มาตรการที่ 4 มอีงคคณะบุคคลเปนผูใชอํ านาจขององคกรวิชาชีพ
มาตรการที่ 5 มผูีประกอบวิชาชีพเดียวกันเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ
มาตรการที่ 6 มกีารพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
มาตรการที่ 7 มกีารใชอํ านาจฝายปกครอง
มาตรการที่ 8 มกีารใชอํ านาจกึ่งตุลาการ
มาตรการที่ 9 มกีารควบคุมการประกอบวิชาชีพ
มาตรการที่ 10 มีการกํ ากับดูแลควบคุมการใชอํ านาจมหาชนขององคการวิชาชีพโดย

รัฐ
มาตรการที่ 11 มีโทษทางอาญา

                                                 
26 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2544).  กฎหมายปกครอง.  หนา 22.
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มาตรการที่ 1 การจัดตั้งตองตราเปนกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ  กลาว
คอื การจะจัดตั้งองคกรวิชาชีพจะตองตราเปนพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ เพราะองคกรวิชาชีพมี
วตัถุประสงค เพื่อจัดทํ าบริการสาธารณะเฉพาะดานที่มีการจํ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เชน การ
ออกกฎขอบังคับ และหลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมวิชาชีพ  ลวนแตเปนนิติกรรมทาง
ปกครองที่มีผลจํ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  รัฐจึงตองตราเปนกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติหรือรัฐ
บญัญตัจิดัตั้งองคกรวิชาชีพเพื่อเปนกฎหมายแมบทใหอํ านาจคณะกรรมการขององคกรวิชาชีพเปนผู
มอํี านาจออกกฎขอบังคับและหลักเกณฑ  ตางๆ  และพิจารณาลงโทษทางวินัยผูประพฤติผิดกฎที่
บังคับขององคกรวิชาชีพ

มาตรการที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกันใหดูแลควบคุม
กันเอง  มาตรการทางกฎหมายนี้ตองการใหผูประกอบวิชาชีพเดียวกันรวมกลุมกันจัดตั้งเปนองคกร  
โดยถือวา ไมมใีครรูเกี่ยวกับการดํ าเนินงานดานวิชาชีพไดดีกวาผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน  ฉะนั้น 
มาตรการนีจ้งึเปนมาตรการที่ใหผูประกอบวิชาชีพดวยกันรวมกลุมจัดตั้งเปนองคกรวิชาชีพ  โดยมี
ตัวแทนจากสมาชิกของกลุมหรือสมาชิกขององคกรวิชาชีพเปนผูใชอํ านาจในการบริหารงานองคกร
วชิาชพี  รวมทั้งเปนผูควบคุมผูประกอบวิชาชีพดวยกัน โดยไดรับมอบอํ านาจควบคุมผูประกอบวิชา
ชีพจากรัฐ เพราะอํ านาจควบคุมผูประกอบวิชาชีพ  อาทิ การวางกฎขอบังคับทางวิชาชีพ การ
พจิารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพิจารณาลงโทษเมื่อมีการกระทํ าผิด และเพิกถอนใบ
อนญุาตประกอบวิชาชีพ เปนตน  เปนอํ านาจของฝายปกครองหรือหนวยงานของรัฐ หนวยงานเอก
ชน หรือกลุมบุคคลจะใชอํ านาจดังกลาวไดตองไดรับมอบอํ านาจจากรัฐโดยบัญญัติไวในกฎหมาย 
ซ่ึงรัฐจะมอบอํ านาจดังกลาวโดยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติวาดวยองคกรวิชาชีพ
นั้น

มาตรการที่ 3 มีสภาวิชาชีพที่มีฐานะเปนนิติบุคคล กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกร
วิชาชีพจะบัญญัติมาตรการทางกฎหมายใหมีสภาวิชาชีพ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามหลักกฎหมาย
มหาชนเพราะการเปนนิติบุคคลตามหลักกฎหมายมหาชน27 ก็เพื่อใหองคกรวิชาชีพมีอํ านาจพิเศษ
บางประการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกํ าหนด ซ่ึงถาหากเปนเพียงนิติบุคคลเอกชนแลวจะไมสามารถมี
อํ านาจดังกลาวได

มาตรการที่ 4 มีองคคณะบุคคลเปนผูใชอํ านาจขององคกรวิชาชีพ  กฎหมายจะ
กํ าหนดมาตรการทางกฎหมายไวใหมีองคกรคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่มีองคประกอบมาจาก
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพและผูแทนของรัฐเพื่อเปนผูใชอํ านาจขององคกรวิชาชีพตามขอบเขตที่

                                                 
27 ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  (2541).  นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.  หนา 182.
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กฎหมายก ําหนด โดยผูแทนของผูประกอบวิชาชีพจะมีจํ านวนมากกวาผูแทนจากภาครัฐและมีวาระ
การด ํารงต ําแหนง 4 ป  สวนผูแทนภาครัฐเขามารวมเปนกรรมการในจํ านวนที่นอยกวาผูแทนของผู
ประกอบวิชาชีพก็เพื่อใหมีความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรวิชาชีพครู

มาตรการที่ 5 มีผูประกอบวิชาชีพเดียวกันเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ มาตรการ
ทางกฎหมายนี้บังคับใหผูประกอบวิชาชีพซ่ึงเปนวิชาชีพเดียวกันเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ
บคุคลอื่นซึ่งไมไดประกอบวิชาชีพ ไมมีสิทธิเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ  การที่กฎหมายมีมาตร
การใหผูประกอบวิชาชีพเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพก็เพื่อใหมีสิทธิตางๆ ตามที่กํ าหนดไวใน
กฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพ  อาทิ มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีสิทธิไดการ
เปนตวัแทนผูประกอบวิชาชีพครูในคณะกรรมการขององคกรวิชาชีพครู เปนตน

มาตรการที่ 6 มีการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง  มาตรการทางกฎหมายนี้เปนหลัก
ประกันแกประชาชนวาสมาชิกขององคกรวิชาชีพไดรับการพัฒนาทั้งความรู และคุณธรรมอยาง
สมํ ่าเสมอและมีมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีองคกรวิชาชีพเปนหนวยงานกลางในการพัฒนาวิชาชีพนั้น

มาตรการที่ 7 มีการใชอํ านาจฝายปกครอง เหตุผลที่กฎหมายกํ าหนดมาตรการทาง
กฎหมายใหองคกรวชิาชพีมอํี านาจฝายเดียวของฝายปกครอง28 ในการวางกฎเกณฑตางๆ ก็เนื่องจาก
องคกรวิชาชีพเหลานั้น ไดรับมอบอํ านาจจากรัฐใหเปนผูดูแลควบคุมและดํ าเนินการตางๆ ที่เกี่ยว
ของกับวิชาชีพนั้นๆ    เพือ่ใหเกิดประโยชนตอประชาชนมากที่สุด จึงตองมีการมอบอํ านาจของรัฐ
บางประการใหเพื่อที่จะสามารถ จัดระเบียบในการประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 8 มีการใชอํ านาจกึ่งตุลาการ  เหตุผลที่กฎหมายกํ าหนดมาตรการทาง
กฎหมายใหองคกรวิชาชีพใชอํ านาจกึ่งตุลาการ  กลาวคือ มีอํ านาจในการพิจารณาลงโทษทางวินัย
เมื่อสมาชิกขององคกรวิชาชีพทํ าผิดขอปฏิบัติทางวิชาชีพ  อาทิ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพครู อันมีฐานะเปนค ําพพิากษาก็เนื่องจากองคกรวิชาชีพไดรับมอบอํ านาจจากรัฐใหเปนผูดูแล
ควบคมุและดํ าเนินการตางๆ  ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

มาตรการที่ 9 มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ กฎหมายขององคกรวิชาชีพแตละ
วชิาชีพจะบัญญัติ  มาตรการทางกฎหมายไววา เปนวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพนั้น
โดยมีมาตรการทางกฎหมายใหองคกรวิชาชีพรับขึ้นทะเบียนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและประสงค
จะประกอบวิชาชีพนั้น โดยชํ าระคาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนดวย และหามมิใหผูใดประกอบ
วชิาชพีควบคมุโดยไมไดขึ้นทะเบียนหรือไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกํ าหนด  ถาผูใดฝาฝนก็จะ
ไดรับโทษทางอาญา ทั้งนี้ เพราะวิชาชีพที่ควบคุมรัฐถือวาเปนวิชาชีพที่มีผลกระทบตอประชาชนสูง

                                                 
28 นันทวัฒน  บรมานันท.  (2541).  บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส.  หนา 48.
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เพื่อเปนหลักประกันใหแกประชาชน   รัฐจึงจํ าเปนตองควบคุมวิชาชีพนั้น  การควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพครูและเพื่อเขาสูวิชาชีพครูแลวผูนั้นก็ถูกดูแลควบคุมใหมีมาตรฐานและจรรยา
บรรณของวิชาชีพตามที่องคกรวิชาชีพครูกํ าหนด

มาตรการที่ 10 มโีทษทางอาญา กฎหมายองคกรวิชาชีพทุกองคกรวิชาชีพจะมีมาตรการ
ทางกฎหมายลงโทษทางอาญาแกผูกระทํ าผิดขอปฏิบัติขององคกรวิชาชีพ โดยกํ าหนดเปนโทษจํ า
คุกหรือปรับ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรการที่ 11 มกีารกํ ากับดูแลการใชอํ านาจมหาชนขององคกรวิชาชีพโดยรัฐ  เนื่อง
จากองคกรวิชาชีพครูไดรับมอบอํ านาจจากรัฐใหมีอํ านาจตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงมีทั้งอํ านาจฝาย
เดียวของฝายปกครองในการวางกฎหลักเกณฑตาง ๆ และอํ านาจของศาลในการพิจารณาวินิจฉัย
ความผิดรวมทั้งไดรับงบประมาณจากรัฐสวนหนึ่ง  กฎหมายจึงกํ าหนดมาตรการทางกฎหมายให
องคกรวิชาชีพถูกกํ ากับดูแลควบคุมการใชอํ านาจมหาชนโดยรัฐ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ 
และอยูภายใตบทบัญญัติกฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพ

เมือ่ไดกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพดังกลาว
ขางตนแลว ผูเขียนจะไดกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูใน
ตางประเทศ  โดยจะนํ าองคกรวิชาชีพครูแหงสกอตแลนดและประเทศฮองกงมาเปนกรณีศึกษา  
สวนมาตรการทางกฎหมายขององคกรวิชาชีพครูไทยก็จะกลาวถึงคุรุสภาซึ่งเปนองคกรวิชาชีพครู

3.1 มาตรการทางกฎหมายขององคกรวิชาชีพครูตางประเทศ
3.1.1 ประเทศสกอตแลนด29

ในประกาศสกอตแลนดไดมกีารจดัตัง้สภาครสูกอตแลนดขึน้อยางเปนทางการโดยพระราช
บญัญตัิสภาครูสกอตแลนด ค.ศ. 1965  ทํ าหนาที่

(1) รักษาทะเบียนครู
(2) ตรวจสอบมาตรฐานรายวชิาของสถาบนัผลิตคร ู และใหขอเสนอแนะเกีย่วกบัมาตร

ฐาน การผลิตครูแกรัฐมนตรี
(3) พจิารณาและใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับปริมาณการผลิตครู
(4) รับรองรายวิชาครู และตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนระยะ
(5) ปฏิบัติหนาที่ดานวินัยและปกปองรักษาครูที่ขึ้นทะเบียนชั่วคราววา สมควรขึ้น

ทะเบียนเปนครูถาวรหรือไม

                                                 
29 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2542). ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.  หนา 154 - 155.
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สภาครูแหงสกอตแลนดมีกรรมการจํ านวน 49 คน  โดยเปนครูประจํ าการ 30 คน เลือก
ตัง้ทกุ 4 ป  เลือกตั้งโดยเพื่อนครูอีกจํ านวน 19 คน เปนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดม
ศกึษาสถาบันผลิตครู หนวยจางครู โบสถ วิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง และรัฐบาลกลาง  สภาครูจัดตั้ง
ขึน้ตามหลักการ คือ ตองการใหครูมีอํ านาจในการควบคุมและสงเสริมวิชาชีพของตนเอง  เฉกเชน
วชิาชพีช้ันสูงอ่ืนๆ สภาครู  สกอตแลนดมีหนาที่ดูแลรักษาและควบคุมการเขาสูวิชาชีพครู

จะเห็นไดวา  สภาครหูรือองคกรวิชาชีพครูสกอตแลนดก็ประกอบไปดวยมาตรการทาง
กฎหมายเชนเดียวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพอ่ืน  กลาวคือ

1. สภาครูแหงสกอตแลนดจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาครูแหงสกอตแลนด ป ค.ศ. 
1965

2. กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  ก ําหนดมาตรการทางกฎหมายใหมี
วัตถุประสงคเพื่อรวมกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกันใหดูแลควบคุมกันเอง คือ ตองการใหครูมี
อํ านาจในการควบคุมกิจกรรมของตนเอง จึงมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและสงเสริมวิชา
ชีพของตนเอง30

3. กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  กํ าหนดมาตรการทางกฎหมายใหมี
สภาวิชาชีพครูโดยกํ าหนดใหผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัติบัณฑิตจากสถาบันผลิตครู 
แสดงวาบุคคลนั้นมีคุณวุฒิทางการสอน (Teaching Qualification : TQ)  ถาบุคคลนั้นมีคุณวุฒิทาง
การสอนและใบรับรองการสอนก็สามารถขึ้นทะเบียนกับสภาครูแหงสกอตแลนดได

4. กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  กํ าหนดมีมาตรการทางกฎหมายให
มคีณะกรรมการจํ านวน 49 คน  ประกอบดวย ครูประจํ าการ 30 คน และเลือกตั้งจากครูอีกจํ านวน 
19 คนเปนตวัแทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา สถาบันผลิตครู  หนวยงานจางครู โบสถ 
วทิยาลัยการศึกษาตอเนื่อง และรัฐบาลกลาง โดยมีการเลือกตั้งทุก 4 ป

5. กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  กํ าหนดมาตรการทางกฎหมายให
ครูที่มีคุณวุฒิทางการสอนและจายคาธรรมเนียมแลว จะไดรับการขึ้นทะเบียนชั่วคราวและจะใช
เวลาทดลองงาน 2 ป สวนครูที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเปนครูถาวรตองเปนผูที่มีคุณภาพทางการสอน 
(TQ) และผานการทดลองปฏิบัติงานสอนจึงแสดงใหเห็นครูดังกลาวเมื่อข้ึนทะเบียนแลว ถือวาเปน
สมาชิกของสภาครูแหงสกอตแลนดโดยผลของกฎหมาย

6. กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  กํ าหนดมาตรการทางกฎหมายให
สภาครแูหงสกอตแลนดรับรองรายวิชาครูและตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนระยะ  และพิจารณาจาก

                                                 
30 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาแหงชาติ.  แหลงเดิม.  หนา 155.
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ผลการทดลอง  ปฏิบัติงานของครูที่ขึ้นทะเบียนชั่วคราววา สมควรขึ้นทะเบียนเปนครูถาวรหรือไม  
รวมทั้งฝกอบรมบุคคลเขาสูวิชาชีพครูในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือในชวงที่ยังไมไดจัดตั้ง
สภาครูในอังกฤษ เวลส และไอรแลนดเหนือดวย

7. กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  กํ าหนดมาตรการทางกฎหมายให
สภาครแูหงสกอตแลนดปกปองรักษาครูที่ขึ้นทะเบียนแลว แสดงใหเห็นวา รัฐเปนผูมอบอํ านาจของ
ฝายปกครอง  ใหแกสภาครูแหงสกอตแลนด โดยใหมีอํ านาจในการออกกฎเกณฑตาง ๆ ของฝายปก
ครอง

8. กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  มีมาตรการทางกฎหมายใหสภาครู
แหงสกอตแลนดใชอํ านาจศาลหรืออํ านาจตุลาการ  กลาวคือ สภาครูแหงสกอตแลนดทํ าหนาที่ดาน
วนิยัหรือจรรยาบรรณครู  ซ่ึงจะเห็นวา การลงโทษทางครูสกอตแลนดเปนอํ านาจของศาลหรือของ
ฝายตุลาการ  ซ่ึงอํ านาจดังกลาวสภาครูแหงสกอตแลนดไดรับมอบอํ านาจจากรัฐใหใชอํ านาจ
มหาชน

9. กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  กํ าหนดมาตรการทางกฎหมายให
สภาครแูหงสกอตแลนดมีอํ านาจในการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  เฉกเชนเดียวกับสภาวิชาชีพ
ช้ันสงูอืน่ๆ ซ่ึงเปนไปตามหลักการใหครูมีอํ านาจในการควบคุมกิจกรรมของผูประกอบวิชาชีพเดียว
กัน เพื่อเปนหลักประกนัแกประชาชนที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนวา ครูแหงสกอตแลนดมี
องคกรของครูกํ ากับควบคุมใหครูไดรับการพัฒนาทั้งความรูและคุณธรรม  และมีมาตรการวา ครูที่
ไมไดรับการขึ้นทะเบียนครูจะทํ าการสอนมิได

10. กฎหมายสภาครแูหงกอตแลนดป ค.ศ. 1965  กม็มีาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการ
ก ํากบัดแูลควบคมุการใชอํ านาจมหาชนขององคกรวชิาชพีครขูองสกอตแลนดเชนเดยีวกบัองคกรวชิา
ชีพอ่ืน กลาวคอื รัฐมอบอํ านาจมหาชนเกี่ยวกับการควบคุมวิชาชีพครูใหแกองคกรวิชาชีพครูของส
กอตแลนด ฉะนั้น รัฐจึงมีบทบาทในการกํ ากับดูแลทั้งในดานนโยบายและความชอบดวยกฏหมาย
เพื่อมิใหองคกรวิชาชีพครูของสกอตแลนดทํ าหนาที่นอกกรอบนโยบาย และกฎหมายวาดวยสภา
วชิาชีพครูแหงสกอตแลนด

11. เมือ่กฎหมายสภาครูแหงสกอตแลนดป ค.ศ. 1965  วางมาตรการควบคุมวิชาชีพครู
ไวตามขอ 9  หากมีผูใดฝาฝนก็ยอมไดรับโทษทางอาญา ตามกฎหมายวาดวยสภาครูแหงสกอต
แลนด

3.1.2 ประเทศฮองกง
ครูฮองกงเห็นวา การศึกษาเปนบริการสาธารณะทางสังคมที่ครูควรมีบทบาทอันสํ าคัญ

ยิ่งจึงมีเสียงเรียกรองจากกลุมวิชาชีพครูมาเปนเวลานานพอสมควรวา ครูควรจะไดรับอนุญาตให
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บริหารงานของตนเองเหมือนกับวิชาชีพอ่ืน31  หมายความวา ควรมีหนวยงานทางวิชาชีพสํ าหรับครู
เพือ่เปนผูทํ าหนาที่ดูแล สงเสริมมาตรฐาน และพฤติกรรมของวิชาชีพครู  การขึ้นทะเบียนครู มาตร
การฝกอบรม และการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องและควรจะมีการจัดตั้งหนวยงานวิชาชีพครูที่
เปนมืออาชีพข้ึนเพื่อทํ าหนาที่ดูแลมาตรฐานของตนเอง และควรจะอยูในฐานะที่จะทํ าหนาที่ใหคํ า
ปรึกษาเพื่อใหคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนเดียวกับบทบาทและหนาที่ของหนวย
งานในวิชาชีพอ่ืน วัตถุประสงคของสภาครู ซ่ึงเปนหนวยงานวิชาชีพครูก็มีหนาที่เพื่อสงเสริมมาตร
ฐานวชิาชพีครู โดยมีเปาหมายสุดทายอยูที่การสงเสริมคุณภาพการศึกษาสํ าหรับนักเรียนของฮองกง

แนวความคิดดังกลาวขางตนสืบเนื่องมาจากปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการของฮองกง
เปนหนวยงานที่ขึ้นทะเบียนครู ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการจัดตั้งองคกรวิชาชีพ เพราะการจัดตั้ง
องคกรวชิาชีพ หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันรวมตัวกันจัดตั้งองคกรวิชาชีพขึ้นเพื่อทํ าหนาที่
ดแูลควบคุมกันเอง  โดยไดรับมอบอํ านาจจากรัฐใหใชอํ านาจของฝายปกครองและฝายตุลาการ  แต
ที่ครูฮองกงเผชิญอยูในปจจุบัน คือ หนวยงานที่ทํ าหนาที่ควบคุมวิชาชีพครูหาเปนหนวยงานของ
ผูประกอบวิชาชีพครูไม แตเปนหนวยงานของรัฐที่กํ ากับดูแลควบคุมผูประกอบวิชาชีพครูฮองกง จึง
ท ําใหครูฮองกงรวมกลุมกันเรียกรองเพื่อใหมีองคกรวิชาชีพครูที่แทจริง ซ่ึงครูฮองกงก็ไดเตรียมการ
จัดตั้งองคกรวิชาชีพครูโดยอาศัยประสบการณจากสภาครูสกอตแลนด32  ซ่ึงมีประวัติอันยาวนาน
กวา 30 ป และวิทยาลัยครุศาสตรแหงออนตาริโอแคนนาดา ซ่ึงตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1996  เมื่อฮองกงมี
แนวคิดที่จะจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูแหงฮองกงตามแบบของสภาครู สกอตแลนดและวิทยาลัยครู
ศาสตรแหงออนตาริโอ แคนนาดา  องคกรวิชาชีพของประเทศฮองกงจึงมีมาตรการทางกฎหมาย
เชนเดียวกับสภาครูแหงสกอตแลนด

บทสรุป
การจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูในตางประเทศมีมาตรการทางกฎหมายเชนเดียวกับการจัด

ตัง้องคกรวิชาชีพอ่ืน ที่กอตั้งขึ้นกอนองคกรวิชาชีพครู  อาท ิองคกรวิชาชีพแพทยและองคกรวิชาชีพ
ทนายจะเห็นไดจากการจัดตั้งสภาครูหรือองคกรวิชาชีพครูแหงสกอตแลนด และฮองกง  ยอมมี
มาตรการทางกฎหมาย เกีย่วกบัการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูที่ประกอบไปดวยมาตรการทางกฎหมาย 
11 มาตรการ ประกอบดวย การจดัตัง้ตองตราเปนกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ มีวัตถุ
ประสงคเพื่อรวมกลุมผูประกอบวิชาชีพครู ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเดียวกันใหดูแลควบคุมกันเอง 

                                                 
31 สํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา. ขอมูลท่ีใชเปนแนวทางดํ าเนินงานองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถาน

ศึกษาและผูบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการสึกษาแหงชาติ. หนา 151.
32 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  เลมเดิม.  หนา 208.
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มีสภาครูเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน มอีงคคณะบุคคลเปนผูใชอํ านาจขององคกรวิชาชีพครู 
มีผูประกอบวิชาชีพครูซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเดียวกันเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพครู มีการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีการใชอํ านาจของฝายปกครองและฝายตุลาการ มีการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพครู มีการกํ ากับดูแลควบคุมการใชอํ านาจมหาชนขององคกรวิชาชีพครูโดยรัฐ  และ
มมีาตรการลงโทษทางอาญาแกผูปฏิบัติผิดกฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพครู

3.2 มาตรการทางกฎหมายขององคกรวิชาชีพครูประเทศไทย.

ประเทศไทยไดมีแนวคิดจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูขึ้นครั้งแรกในปพุทธศักราช 2488 
เรียกวา“คุรุสภา”  แตองคกรนี้มิไดมีอํ านาจรัฐในการกํ ากับดูแลและควบคุมดานวิชาชีพครูแตกลับ
ใชอํ านาจรัฐในการบริหารงานบุคคลสํ าหรับขาราชการครูกับการพัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริม
ความมัน่คงในการประกอบวิชาชีพครู  จนกระทั่งป พ.ศ. 2523 ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติครู 
พุทธศักราช 2488 ใหคุรุสภาทํ าหนาที่เฉพาะงานพัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมความมั่นคงในการ
ประกอบวิชาชีพครู สวนงานบริหารงานบุคคลของขาราชการครูของกระทรวงศึกษาธิการ และ
องคการการบริหารสวนจังหวัดคุรุสภาไมมีอํ านาจหนาที่ตอไปอีก  เพราะกฎหมายดังกลาวถูกแกไข
และโอนงานบริหารงานบุคคลขาราชการครูของขาราชการครูดังกลาวไปใหสํ านักงานคณะ
กรรมการขาราชการครูซ่ึงจัดตั้งขึ้นใหม  จึงเห็นไดวา คุรุสภาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พทุธ
ศกัราช 2488  จนถงึวนัที ่ 11 มถุินายน 2546 เปนองคกรทีท่ ําหนาทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล การ
พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพครู หาใชองคกรวิชาชีพครูไม  
เพราะคุรุสภาในชวงเวลาดังกลาวมิไดรับมอบอํ านาจจากรัฐใหกํ ากับดูแลควบคุมกันเองในดานวิชา
ชีพ ในประเด็นนี้ คุรุสภา ก็ทราบดีจึงไดดํ าเนินความพยายามแกไขพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 
2488  หลายครั้ง จนกระทั่งมาประสบผลสํ าเร็จในป 2546 กลาวคือ ไดมีการประกาศใชพระราช
บัญญัติสภาครู และบุคคลทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546  องคกรวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นของประเทศไทยจึงเกิดขึ้น
ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว มาตรา 7 ใหมีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกวา “คุรุสภา”

คุรุสภา  ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงถือวาเปน
องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นของ
ประเทศไทยตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2546 มีฐานะเปนองคกรของรัฐในการกํ ากับของกระทรวง
ศกึษาธิการตามบทบัญญัติมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสภาครู   และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 มคีวามแตกตางจากองคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทยที่มิไดเปนหนวยงานของรัฐ  อาทิ แพทย
สภา  สภาการพยาบาล  และสภาทนายความ เปนตน
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พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติมาตรการทาง
กฎหมายเกีย่วกับองคกรวิชาชีพครูที่เรียกวา “คุรุสภา” ไวเชนเดียวกับองคกรวิชาชีพอ่ืน ประกอบ
ดวย

มาตรการที่ 1 คุรุสภาจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546  มาตรา 7

มาตรการที่ 2 ก ําหนดวัตถุประสงคของคุรุสภาไวในมาตรา 8  จ ํานวน 3 ประการ คือ 
ประการที่ 1  ก ําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ํากับดูแลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ   ประการที่ 2  กํ าหนด
นโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ  และประการที่ 3  ประสานสงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับ
วิชาชีพ

มาตรการที่ 3 ก ําหนดใหคุรุสภามีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงมาตรา 
7 บญัญตัใิหคุรุสภามีฐานะเปนนิติบุคคลในการกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการที่ 4 ก ําหนดใหมีองคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการคุรุสภาเปนผูใชอํ านาจ
หนาที่ของคุรุสภา  โดยก ําหนดไวในมาตรา 12  และมาตรา 20  มาตรา 21  และมาตรา 25

มาตรการที่ 5 กํ าหนดใหผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปนสมาชิกสามัญของคุรุสภา  โดยก ําหนดไวในมาตรา 59

มาตรการที่ 6 กํ าหนดใหมีการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง  โดยกํ าหนดไวใน
มาตรา 8(1) และมาตรา 9(15)

มาตรการที่ 7 มกีารใชอํ านาจของฝายปกครอง ไดแก การออกขอบังคับตางๆ ทาง
วิชาชีพครู และการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เปนตน ซ่ึงมีกํ าหนดมาตรการ
ดงักลาวไวในมาตรา 9(3) (4)  และ (11)

มาตรการที่ 8 มีการใชอํ านาจกึ่งตุลาการหรืออํ านาจของศาลในการพิจารณาวินิจฉัย
ความผดิในการประกอบวิชาชีพครูมาตรการทางกฎหมายดังกลาวไวในมาตรา 54  และมาตรา 55

มาตรการที่ 9 มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูมาตรการนี้มีกํ าหนดไวในมาตรา 
43  มาตรา 46  มาตรา 47  และมาตรา 56

มาตรการที่ 10 มีการกํ ากับดูแลควบคุมการใชอํ านาจมหาชนขององคกรวิชาชีพครู
โดยรัฐ  มาตรการนี้มีบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนตัวแทนของรัฐมีหนาที่
ก ํากบัดแูลควบคุมการใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชนขององคกรวิชาชีพครู โดยกํ าหนดไวในมาตรา 
75  และทีแ่ตกตางจากองคกรวิชาชีพอ่ืน คือ กฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพครู กํ าหนดใหคุรุสภา
เสนอรายงานประจํ าปเกี่ยวกับผลการดํ าเนินงานดานตาง ๆ ของคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงินและ
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บญัช ี  ตลอดจนเสนอแผนดํ าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปตอไปตอคณะรัฐมนตรี
เพือ่ทราบตามมาตรา 76  กํ าหนดมาตรการใหสํ านักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน การบญัชีของคุรุสภาเปนประจํ าทุกปแลวรายงานใหรัฐสภาทราบตามมาตรา 77

มาตรการที่ 11 มีโทษทางอาญา  มาตรการนี้เปนมาตรการทางกฎหมายใหลงโทษทาง
อาญา สํ าหรับผูฝาฝนมาตรา 43  มาตรา 46  และมาตรา 56  คือ ผูใดประกอบวิชาชีพครูโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภามีโทษจํ าคุก หรือมีโทษปรับ หรือมีโทษทั้งจํ าทั้งปรับ

แมวากฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพครูของประเทศไทยจะกํ าหนดมาตรการทาง
กฎหมายไวสวนใหญเหมือนกับกฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทย และเหมือนกับ
องคกรวิชาชีพครูในตางประเทศ  แตกม็รีายละเอียดของมาตรการทางกฎหมายหลายมาตรการแตก
ตางกบัองคกรวิชาชีพในประเทศไทย และแตกตางกับองคกรวิชาชีพครูในตางประเทศ ซ่ึงผูเขียนจะ
ไดวิเคราะหในบทตอไป

บทสรุป
มาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 สวนใหญมีมาตรการทางกฎหมายเชนเดียวกับองคกรวิชาชีพอ่ืนที่มีอยูในประเทศไทย
และตางประเทศที่ประกอบไปดวย การจัดตั้งคุรุสภาโดยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง
การศกึษาพ.ศ. 2546  มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกันดูแลควบคุมกันเอง มี
สภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน มอีงคคณะบุคคล คือ 
คณะกรรมการคุรุสภาเปน   ผูใชอํ านาจขององคกรวิชาชีพครู หรือของคุรุสภามีผูประกอบวิชาชีพครู
เปนสมาชิกของคุรุสภามกีารพฒันาวชิาชพีครูอยางตอเนือ่ง มกีารใชอํ านาจของฝายปกครองและฝาย
ตุลาการ มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู มีการกํ ากับดูแลควบคุมการใชอํ านาจมหาชนของ
องคกรวิชาชีพครูโดยรัฐ และมีมาตรการลงโทษทางอาญาแกผูปฏิบัติผิดกฎหมาย วาดวยองคกรวิชา
ชีพครู  อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวามีมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หลายมาตรการที่มีรายละเอียดแตกตางกับมาตรการทางกฎหมาย
ขององคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทย และแตกตางจากมาตรการทางกฎหมายวาดวยองคกรวิชาชีพ
ครูในตางประเทศ ไดแก มาตรการทางกฎหมายที่ 3  มาตรการทางกฎหมายที่ 4  มาตรการทาง
กฎหมายที่ 9  และมาตรการทางกฎหมายที่ 10  ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในบทตอไป
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3.3 องคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
องคกรวิชาชีพ33 (organismes professionnels) ในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ไดแก

องคกรเอกชนที่ทํ าหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมวินัยในการประกอบวิชาชีพดวยมาตรการตางๆ 
เชน การวางกฎขอบังคับทางวิชาชีพ  การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การพิจารณาลง
โทษเมือ่มีการกระทํ าผิด และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดองคกรวิชาชีพมีมานานแลว โดยไดมีการนํ ามาใชกับผู
ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม  เชน  สภาทนายความ (ordre des avocats) คณะกรรมการ
ผูประกอบวิชาชีพรับรองนิติกรรม (chambre de discipline des notaires)  เปนตน  โดยองคกรวิชา
ชีพตางๆ เหลานี้มีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระ  (établissement public)

ตอมาในป  ค.ศ. 1940  ไดมีการจัดตั้งองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับกระบวนการยุติ
ธรรมขึ้นมาอีก คือ องคกรวิชาชีพเกษตรกร (la corporation paysanne)  องคกรวิชาชีพแพทย  (ordre 
des medécins)  องคกรวิชาชีพสถาปนิก (ordre des architectes)  และองคกรวิชาชีพเภสัชกร (ordre 
des phrmaciens)  เปนตน  องคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังนี้มีสภาพเปนองคกรเอกชนที่จัด
ท ําบรกิารสาธารณะ  ทั้งนี้  เพราะกิจกรรมหรือการดํ าเนินงานขององคกรวิชาชีพตาง ๆ เหลานี้เปน
กจิกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนมหาชน  กลาวคือ ควบคุมผูประกอบวิชาชีพที่ตองติดตอกับ
ประชาชนใหอยูในระเบียบวินัยอันดีไมใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพนั้นๆ

ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศหนึ่งในยุโรปยอมไดรับแนวความคิดในการยกยอง “วิชา
ชีพ” ซ่ึงนอกจากจะยกยองพระสงฆแลว วิชาชีพที่ยุโรปยกยองกันมาแตโบราณและสมัยกลางก็คือ 
วชิาชพีนักกฎหมาย และวิชาชีพแพทย รวมเปนวิชาชีพดั้งเดิม 3 วิชาชีพ คือ (1) พระสงฆ (2) แพทย 
(3) ทนายความ มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในยุโรปดั้งเดิม  จงึมคีณะที่สอนวิชาชีพทั้งสามและรวมกับ
คณะอกัษรศาสตรที่สอนภาษาและศิลปวิทยาทั่วไปแลว  จงึเปน 4 คณะ ดังนั้น ส่ีคณะใหญดั้งเดิมใน
มหาวิทยาลัยของยุโรปสมัยกลาง (Four great faculties of the medieval European universities) คือ

1. คณะเทววิทยา  ฝกอบรมใหคนเปนพระสงฆ
2. คณะนิติศาสตร  สอนใหเปนหมอความเปนนักกฎหมาย
3. คณะแพทยศาสตร  สอนใหเปนหมอยา เปนแพทย
4. คณะศิลปศาสตร  หรือคณะอักษรศาสตร สอนศิลปวิทยาทั่วไป
จากที่กลาวมาขางตนจึงไมใชเรื่องแปลกที่ประเทศฝรั่งเศสจัดตั้งองคกรวิชาชีพใน

กระบวนการยุติธรรมใหมขึ้นเปนครั้งแรก เชน

                                                 
33 นันทวัฒน  บรมานันท.  (2544).  หลักกฎหมายปกครองเดียวกับบริการสาธารณะ.  หนา 71.
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- สภาทนายความ (ordre des avocats)
- คณะกรรมการผูประกอบวิชาชีพรับรองนิติกรรม (chambre de discipline des 

notaires)  องคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายฝรั่งเศสยุคนี้มีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระ  
(établissement public)

ตอมาในป  ค.ศ. 1940  ไดมีการจัดตั้งองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับกระบวนการยุติ
ธรรมขึ้นมาอีกหลายองคกรวิชาชีพ คือ

1. องคกรวิชาชีพเกษตรกร  (la  corporation  Paysanne)
2. องคกรวิชาชีพแพทย  (ordre des  médicins)
3. องคกรวิชาชีพสถาปนิก  (ordre  des  architectes)
4. องคกรวิชาชีพเภสัชกร (ordre  des  phrmaciens)
องคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายฝรัง่เศสยุคตั้งแตป 1940 เปนตนไปมีสภาพเปนองคกร

เอกชนที่จัดทํ าบริการสาธารณะเพราะกิจกรรมหรือการดํ าเนินงานขององคกรวิชาชีพตางๆ เปนกิจ
กรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนมหาชน  กลาวคือ  ควบคุมผูประกอบวิชาชีพที่ตองติดตอกับ
ประชาชนใหอยูในระเบียบวินัยอันดี  ไมใหประชาชน ไดรับผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพ
นั้นๆ แตก็มีขอสังเกตวาปจจุบันไมปรากฏวามีการจัดตั้งองคกรวิชาชีพเกี่ยวกับการศึกษาหรือองค
กรวิชาชีพครู

3.4 องคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายไทย
นบัแตประเทศไทยไดรับกฎหมายสมัยใหม34  จากตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 4 – 5 แหง

กรุงรัตนโกสินทรความคิดเกี่ยวกับหลักธรรมในคัมภีรพระธรรมศาสนาก็มิไดรับการกลาวถึง  แต
การอธิบายหลักนิติศาสตรและจริยธรรมแหงวิชาชีพจะเปนไปตามแนวทางสมัยใหมรวมทั้งมีการ
เปดสอนวชิาชีพกฎหมายเปนวิชาหนึ่งในระยะหลังดวย

เมือ่ 50 ปกอน กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ แปลคํ าวา “Profession” วา35   “อาชีว
ปฎิญาณ”  แตค ําแปลนี้ไมเปนที่รูจักกันแพรหลาย ในปจจุบันนี้คํ าแปลที่รูจักกันแพรหลายคือ คํ าวา 
“วิชาชพี” แตเดิมในยุโรปจึงมิไดหมายถึง “อาชีพ”  ในแงการทํ ามาหากิน  แตมีความหมายในแง
เหลาที่วาเปน “งานที่คนอุทิศตนไดตลอดชีวิต”  และโดยการที่จะปฏิญาณตน “บวช”  เปนพระสงฆ
ในศาสนาคริสตจะตองผานการศึกษา อบรมในวิชาเทววิทยา (theology) เปนเวลาหลายป  คํ าวา 
“วิชาชีพ” จึงมีนัยเกิดขึ้นตามมาวา “เปนอาชีพที่มีลักษณะเปนผูมีความรูช้ันสูงที่จะตองผานการ
                                                 

34  แสวง     บุญเฉลิมวิภาส.  เลมเดิม.  หนา  210.
35  ปรีดี     เกษมทรัพย.  เลมเดิม.  หนา  115.
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ศกึษา อบรม เปนเวลาหลายป และเปนอาชีพที่เปนหมู คณะที่มีขนบธรรมเนียมและจรรยาบรรณ
ของหมูคณะโดยเฉพาะ และหมูคณะวิชาชีพนั้น ๆ จะคอยสอดสองดูแลมวลสมาชิกของเขาใหอยูใน
กรอบของขนบธรรมเนียมของวิชาชีพนั้น ๆ นอกจากพระสงฆจะไดรับการยกยองแลวที่ยุโรปยก
ยองกนัมาแตโบราณและสมัยกลาง คือ  “วิชาชีพดั้งเดิม 3 วิชาชีพ คือ  (1) พระสงฆ  (2) แพทย  (3) 
ทนายความ  มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในยโุรปดั้งเดิมจึงมีคณะที่สอนวิชาชีพทั้ง 3 วิชาชีพ

ผูเขียนมีความเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับหลักวิชาชีพและการจัดตั้งองคกรวิชาชีพจากยุโรป
เขามาในประเทศไทย โดยนํ าไปใชกับผูประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมกอน ไดแก ทนาย
ความ  ตอมากม็กีารจัดตั้งองคกรวิชาชีพอ่ืน ๆ ขึ้น เชน วิชาชีพแพทย (วิชาชีพเวชกรรม) วิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ เปนตน ในปจจุบันองคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายไทยมีอยูหลายองคกร 
ไดแก

1. สภาทนายความ  จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาทนายความ  พ.ศ. 2528
2. แพทยสภา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2525
3. สภาการพยาบาล  จดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตวิชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ  

พ.ศ. 2528
4. สภาวิศวกร  จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ. 2542
5. สัตวแพทยสภา  จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย  พ.ศ. 2545
6. สภาวิชาชีพบัญชี  จดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบัญชี  พ.ศ. 2547
7. คุรุสภา  จดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
ผูเขียนมีความเห็นวา หลายอาชีพในประเทศไทยมีการพัฒนาไปสูการเปนวิชาชีพและ

ในอนาคตจะมีผูขอจัดตั้งเปนองคกรวิชาชีพอีกหลายอาชีพ เชน เกษตรกร เปนตน

3.5 เปรียบเทียบองคกรวิชาชีพในระบบกฏหมายฝรั่งเศสกับองคกรวิชาชีพในระบบกฏหมายไทย
3.5.1 ประเทศฝรั่งเศสมีองคกรวิชาชีพผูประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม  ไดแก สภา

ทนายความและคณะกรรมการผูประกอบวิชาชีพรับรองนิติกรรม  ประเทศไทยมีองคกรวิชาชีพใน
กระบวนการยุติธรรม คือ สภาทนายความ แตไมมีคณะกรรมผูประกอบวิชาชีพรับรองนิติกรรม

3.5.2 ประเทศฝรั่งเศสมีองคกรวิชาชีพแพทยและวิชาชีพเภสัชกร  ประเทศไทยก็มีองคกรวิชา
ชีพแพทยประกอบดวย แพทยสภา  สัตวแพทยสภาและสภาการพยาบาล

3.5.3 ประเทศฝรั่งเศสมีองคกรวิชาชีพสถาปนิก  ประเทศไทยมีองคกรวิชาชีพวิศวกร  เรียกวา 
สภาวิศวกรและองคกรวิชาชีพสถาปนิก เรียกวา สภาสถาปนิก

3.5.4 ประเทศฝรั่งเศสมีองคกรวิชาชีพเกษตรกร  ประเทศไทยไมมีองคกรวิชาชีพเกษตรกร
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3.5.5 ประเทศฝรั่งเศสไมมีองคกรวิชาชีพทางการศึกษาหรือองคกรวิชาชีพครู  ประเทศไทยมี
องคกรวิชาชีพทางการศึกษา เรียกวา  “คุรุสภา”

3.5.6 ประเทศฝรั่งเศสไมมีองคกรวิชาชีพบัญชี  ประเทศไทยมีองคกรวิชาชีพบัญชี เรียกวา 
สภาวิชาชีพบัญชี

3.6 สาระสํ าคัญของกํ าหมายจัดตั้งองคกรวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยสภา
ผูเขียนไดศึกษาพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2525  แลวเห็นวาวิชาชีพเวช

กรรมมผูีประกอบวิชาชีพที่มีความเหมือนวิชาชีพทางการศึกษาหรือวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา  
ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ( ศึกษานิเทศก ) ดังนี้

1. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  
ประกอบไปดวยแพทยหลายสาขาและแพทยซ่ึงเปนผูบริหารที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เชนเดียว
กับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546

2. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีทั้งผู
ที่ประกอบวิชาชีพในหนวยงานของรัฐที่มีสภาพเปนขาราชหรือเจาหนาที่ของรัฐ และผูที่ประกอบ
วิชาชีพในหนวยงานเอกชนที่ไมมีสภาพเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐเชนเดียวกับวิชาชีพทาง
การศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

จากขอเหมือนทั้ง 2 ขอ จึงขอนํ าสาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2525 มาเขยีนไวในทายบทที่ 3 เพื่อจะไดนํ าไปประกอบการวิเคราะหในบทที่ 4 ตอไป และสาระ
สํ าคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีดังตอไปนี้

1. เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  เนือ่งจากกฎหมาย วาดวยวิชาชีพ

เวชกรรมที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลว  และมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม
เหมาะสมกับกาลสมัยสมควรปรับปรุงใหเหมาะสม เพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
คุมครองความปลอดภัยของประชาชนใหรัดกุมยิ่งขึ้น จงึจ ําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ( พระราช
บญัญตันิี้ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511)

2. สถานภาพของแพทยสภา
มาตรา 6  ใหมสีภาขึน้สภาหนึ่งเรียกวา “แพทยสภา” มีวัตถุประสงคและอํ านาจหนาที่

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ใหแพทยสภาเปนนิติบุคคล
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3. วตัถปุระสงคของแพทยสภา
มาตรา 7  แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรมแหง

วชิาชีพเวชกรรม
(2) สงเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย
(3) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(4) ชวยเหลือ  แนะน ํา  เผยแพร  และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอ่ืนในเรื่องที่

เกีย่วกับการแพทยและการสาธารณสุข
(5) ใหคํ าปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาการแพทย  และการสา

ธารณสุขของประเทศ
(6) เปนตวัแทนของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
4. อํ านาจหนาท่ีของแพทยสภา
มาตรา 8   แพทยสภามีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) พกัใชใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(3) รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร  หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเวช

กรรมของสถาบันตาง ๆ
(4) รับรองหลักสูตรตางๆ สํ าหรับการฝกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการ

แพทย
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทยที่ทํ าการฝกอบรมใน (4)
(6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัติแสดงความรูความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิบัตรอื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
5. คณะกรรมการแพทยสภา
มาตรา 14  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการแพทยสภา”  

ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมการแพทย  อธิบดีกรมอนามัย เจากรมแพทย
ทหารบกเจากรมแพทยทหารเรือ  เจากรมแพทยทหารอากาศ  นายแพทยใหญกรมตํ ารวจ  คณบดี
คณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย  ผูอํ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร เปนกรรมการโดยตํ าแหนง
และกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกอีกจํ านวนเทากับจํ านวนกรรมการโดยตํ าแหนงในขณะ
เลือกตัง้แตละวาระและใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
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มาตรา 15  ใหผูซ่ึงเปนกรรมการโดยตํ าแหนง  และกรรมการโดยการเลือกตั้งประชุม
กันเลือกกรรมการเพื่อดํ ารงตํ าแหนงนายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งและอุปนายก
แพทยาสภาคนที่สองตํ าแหนงละหนึ่งคน

ใหนายกแพทยสภาเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 17  เพื่อดํ ารงตํ าแหนง
เลขาธกิารหนึ่งคน และเลือกกรรมการเพื่อดํ ารงตํ าแหนงรองเลขาธิการ และเหรัญญิกอีกตํ าแหนงละ
หนึง่คน  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการ

นายกแพทยสภา  อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง  และอุปนายกแพทยสภาคนที่สองให
ด ํารงตํ าแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง และเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และเหรัญญิก  
ใหพนจากตํ าแหนงตามนายกแพทยสภา

มาตรา 16 การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14  การเลือกกรรมการเพื่อดํ ารงตํ าแหนง
ตางๆ ตามมาตรา 15 และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 20 ใหเปนไปตามขอบังคับ
แพทยสภา

มาตรา 17  กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงตางๆ ตามมาตรา 
15 ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(1) เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) เปนผูไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) เปนผูไมเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
มาตรา 18  กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีวาระอยในตํ าแหนงคราวละสองป

และอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
มาตรา 19  นอกจากพนจากตํ าแหนงตามมาตรา 15 วรรคสาม  มาตรา 18 หรือ มาตรา 

20 วรรคสี่แลว  กรรมการซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงตาง ๆ พน
จากต ําแหนง เมื่อพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 17

มาตรา 20  เมื่อตํ าแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงกอนครบวาระใหคณะ
กรรมการเลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 17 เปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ต ําแหนงกรรมการนั้นวางลง

ในกรณีตํ าแหนงกรรมการดังกลาววางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการซึ่งได
รับเลือกตั้งใหมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนโดยสมาชิกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จํ านวน
กรรมการดังกลาวไดวางลงเกินกึ่งหนึ่ง

ถาวาระที่เหลืออยู ไมถึงเกาสิบวัน  คณะกรรมการจะใหมีการเลือกหรือเลือกตั้ง
กรรมการแทนหรือไมก็ได
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ใหผูซ่ึงเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตํ าแหนงตามวาระของกรรมซึ่งตนแทน
มาตรา 22  นายกแพทยสภา  อุปนายกแพทยสภา  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ และ

เหรัญญิกมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) นายกแพทยสภามีอํ านาจหนาที่

(ก) ด ําเนนิกิจการของแพทยสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามมติของ
คณะกรรมการ

(ข) เปนผูแทนแพทยสภาในกิจการตาง ๆ
(ค) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

นายกแพทยสภาอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาที่แทนตามที่เห็น
สมควรได

(2) อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูในอํ านาจ
หนาทีข่องนายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย  และเปนผูท ําการแทนนายกแพทยสภา
เมือ่นายกแพทยสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

(3) อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง  เปนผูชวยนายกแพทยสภาในกิจการอันอยูในอํ านาจ
หนาทีข่องนายกแพทยสภาตามที่นายกแพทยสภามอบหมาย  และเปนผูทํ าการแทนนายกแพทยสภา
เมือ่ทัง้นายกแพทยสภาและอุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

(4) เลขาธิการมีอํ านาจหนาที่
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่แพทยสภาทุกระดับ
(ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของแพทยสภา
(ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมและทะเบียนอ่ืนๆ
(ง) ควบคุม  ดแูลทรัพยสินของแพทยสภา
(จ) เปนเลขานุการคณะกรรมการ

(5) รองเลขาธิการเปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํ านาจหนาที่ของเลขาธิการ
ตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทํ าการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยู หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได

(6) เหรัญญิกมีอํ านาจหนาที่ควบคุม  ดแูล  รับผิดชอบการบัญชี  การเงิน  และการงบ
ประมาณของแพทยสภา

6. อํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการแพทยสภา
มาตรา 21 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(1) บริหารกิจการแพทยสภาตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดในมาตรา 7
(2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทํ ากิจการหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยูในขอบเขต

แหงวัตถุประสงคของแพทยสภา
(3) ออกขอบังคับวาดวย

(ก) การเปนสมาชิก
(ข) การกํ าหนดโรคตามมาตรา  11 (5)
(ค) การกํ าหนดคาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํ ารุง  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกจากที่

ก ําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้
(ง) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 16
(จ ) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต แบบและประเภทใบ

อนุญาต
(ฉ) หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํ านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
(ช) การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
(ซ) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(ฌ) การจัดตั้ง  การด ําเนินการ และการเลิกวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ
(ญ) คณุสมบัติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 28
(ฎ) เร่ืองอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของแพทยสภา  หรืออยูใน

อํ านาจหนาที่ของแพทยสภาตามกฎหมายอื่น
ภายใตบังคับมาตรา 25  ขอบงัคบัแพทยสภาที่เกี่ยวของกับสมาชิกใหประกาศในราช

กจิจานุเบกษา
7. การประชุมคณะกรรมการแพทยสภา
มาตรา 23  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จ ํานวนกรรมการทั้งหมด  จงึจะเปนองคประชุม
มติของที่ประชุม  ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลง

คะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณใีหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 (3) มติของที่ประชุมใหถือคะแนน

เสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํ านวนกรรมการทั้งคณะ
การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํ าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดย

อนุโลม
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มาตรา 24  สภานายกพเิศษจะเขาฟงการประชุม  และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังแพทยสภาในเรื่องใด ๆ ก็ได

มาตรา 25  มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดํ าเนินการตามมตินั้นได

(1) การออกขอบังคับ
(2) การกํ าหนดงบประมาณของแพทยสภา
(3) การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 (3)
(4) การวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 39
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง การดํ าเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องอื่น

ใดหากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนได
ใหนายกแพทยสภาเสนอมติในเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือ

ในเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตอสภานายกพิเศษ
โดยมชัิกชา สภานายกพิเศษอาจมีคํ าส่ังยับยั้งมตินั้นได  ในกรณทีีม่ไิดยับยั้งภายในสิบหาวันนับแต
วนัทีไ่ดรับมตทิี่นายกแพทยสภาเสนอ  ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น

ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด  ใหคณะกรรมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมนั้น
ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํ านวนกรรมการทั้งคณะ ก็ใหดํ าเนินการตามมตินั้น
ได

8. อํ านาจหนาท่ีของรัฐมนตรี
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ

ใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรทายพระราชบัญญัตินี้  และออก
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา 10 ใหรัฐมนตรีดํ ารงตํ าแหนงสภานายกพิเศษแหงแพทยสภา  มอํี านาจหนาที่

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
9. รายไดของแพทยสภา
มาตรา 9 แพทยสภาอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(1) เงนิอดุหนุนจากงบประมาณแผนดิน
(2) คาจดทะเบียนสมาชิก  คาบํ ารุง  และคาธรรมเนียมตาง ๆ
(3) ผลประโยชนจากการลงทุนและกิจกรรมอื่น
(4) ทรัพยสินที่ไดจากการบริจาคและการชวยเหลือ
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10. สมาชิกแพทยสภา
มาตรา 11  สมาชิกแพทยสภาไดแกผูมีคุณสมบัติ ดงัตอไปนี้
(1) มอีายุไมตํ่ ากวายี่สิบปบริบูรณ
(2) มีความรูในวิชาชีพเวชกรรมโดยไดรับปริญญหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทย

ศาสตรที่แพทยสภารับรอง
(3) ไมเปนผูประพฤติเสียหาย  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาจะนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกยีรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(4) ไมเคยตองโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดหรือคํ าสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจํ าคุก

ในคดทีีค่ณะกรรมเห็นวาจะนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(5) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือไมเปนโรคที่กํ าหนดไวในขอบังคับ

แพทยสภา
มาตรา 12 สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปนี้
(1) ขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขอหนังสืออนุมัติ

หรือวฒุบิัติแสดงความรูความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ หรือขอหนังสือ
แสดงวุฒิอ่ืนๆ ในวิชาชีพเวชกรรม โดยปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการนั้น

(2) แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของแทพยสภาสงไปยังคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป เสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของแพทยสภา คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผู
เสนอทราบโดยมิชักชา

(3) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
(4) มหีนาทีผ่ดุงไวซ่ึงเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 13 สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการใหพนจากสมาชิกภาพ  เพราะเห็นวาเปนผูนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกยีรตศิักดิ์แหงวิชาชีพตามมาตรา 11 (3) หรือ (4)
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 11 (1)  (2)  หรือ (5)
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11. การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มาตรา 26  หามมใิหผูใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ วาพรอมที่จะ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตใน
กรณีดังตอไปนี้

(1) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระทํ าตอตนเอง
(2) การชวยเหลือเยียวยาผูปวยตามศีลธรรมโดยไมรับสินจางรางวัล  แตการชวยเหลือ

เยยีวยาดังกลาวตองมิใชเปนการกระทํ าทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสารใดๆ เขาไปใน
รางกายของผูปวย การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบํ าบัดโรคหรือระงับความรูสึก หรือการใหยา
อันตราย ยาควบคุมพิเศษ วตัถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น แลวแตกรณีแกผูปวย

(3) นกัเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ในความควบคุมของสถาบันการศึกษา
ของรัฐบาล สถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอนุมัติใหจัดตั้ง สถาบันทางการแพทยของรัฐบาล สถาบัน
การศึกษาหรือสถาบันทางการแพทยอ่ืนที่คณะกรรมการรับรอง ที่กระทํ าการฝกหัดหรือฝกอบรม
วิชาชีพเวชกรรม หรือการประกอบโรคศิลปะภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัด หรือผูให
การฝกอบรม ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ

(4) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
จงัหวัด เทศบาล สุขภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบก
ษาหรือสภากาขชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือประกอบโรคศิบปะในความ
ควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นๆ 
ทัง้นี ้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(5) ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบโรคศิลปะตามขอจํ ากัด และเงื่อนไขตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

(6) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมี
ใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคระกรรมการ

(7) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ ซ่ึงมีใบ
อนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ

มาตรา 27 หามมใิหผูใดใชคํ าวา แพทย นายแพทย แพทยหญิง หรือนายแพทยหญิงหรือ
ใชอักษรยอของคํ าดังกลาว หรือใชคํ าแสดงวุฒิการศึกษาทางแพทยศาสตร หรือใชอักษรยอของวุฒิ
ดงักลาวประกอบกับชื่อหรือนามสกุลของตน หรือใชคํ าหรือขอความอื่นใดที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวา
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ตนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทํ าดังกลาว
ใหแกตน เวนแตผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร

มาตรา 28 หามมิใหผูใดใชคํ าหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีความรู 
ความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอม
ใหผูอ่ืนกระทํ าดังกลาวใหแกตน  เวนแตผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความ
ชํ านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากแพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองหรือผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูมีคุณสมบัติตามที่กํ าหนดในขอบังคับแพทยสภา

มาตรา 29  การขึน้ทะเบียน การออกใบอนุญาต  การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
แสดงความรู ความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตาง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนๆ 
ในวชิาชีพเวชกรรมใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา

มาตรา 30  ผูขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงแพทยสภา  และมี
คณุสมบัติอ่ืนตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับแพทยสภา

เมื่อผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุด
ลง

มาตรา 31 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ตามที่
ก ําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา

มาตรา 32 บคุคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด มีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้นโดยทํ า
เรื่องยื่นตอแพทยสภา

บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชา
ชีพเวชกรรมโดยทํ าเรื่องยื่นตอแพทยสภา

คณะกรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูมีพฤติการณที่สมควรใหมี
การสบืสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม

สิทธิการกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ  ส้ินสดุลงเมื่อพนหนึ่งป นับแตวันที่ผูไดรับ
ความเสยีหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมดังกลว และรูตัว
ผูประพฤติผิด ทั้งนี้ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับการ
ด ําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 33 เมื่อแพทยสภาไดรับเรื่องการกลาวหาหรือกลาวโทษตามมาตรา 32 ให
เลขาธกิารเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมโดยมิชักชา
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มาตรา 34  คณะอนกุรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมประกอบดวย ประธานคน
หนึ่ง และอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากสมาชิกมีจํ านวนไมนอยกวาคณะละสามคน 
คณะอนุกรรมการ จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตาม
มาตรา 33 แลวทํ ารายงาน พรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มาตรา 35  เมือ่คณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริย
ธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(1) ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการพิจารณา

(2) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทํ าการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษนั้นมีมูล

(3) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวากลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้น
ไมมีมูล

มาตรา 36 คณะอนุกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการ
ทีค่ณะกรรมการแตงตั้งจากสมาชิกมีจํ านวนไมนอยกวาคณะละสามคน คณะอนุกรรมการสอบสวน
มีหนาที่สอบสวนสรุปผลการสอบสวนและเสนอสํ านวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะ
กรรมการเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด

มาตรา 37  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชพเวชกรรม
และของคณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรมและอนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํ านาจเรียก
บุคคลใดๆ มาใหถอยคํ า และมีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการ
สืบสวนสอบสวน

มาตรา 38  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวน แจงขอกลาวหารหือขอกลาวโทษพรอม
ทัง้สงส ําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษ  ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาว
โทษไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทํ าการสอบสวน

ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทํ าคํ าชี้แจงหรือนํ าพยานหลักฐานใดๆ มาใหคณะ
อนุกรรมการสอบสวน

คํ าชี้แจงใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับแจง
จากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกํ าหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยาย
ให
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มาตรา 39 เมื่อคณะกรรมการไดรับสํ านวนการสอบสวนและความเห็นของคณะ
อนกุรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํ านวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทํ าการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัย
ช้ีขาดก็ได

คณะกรรมการมีอํ านาจวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
(2) วากลาวตักเตือน
(3) ภาคทัณฑ
(4) พกัใชใบอนุญาตมีกํ าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป
(5) เพิกถอนใบอนุญาต
ภายใตบงัคับมาตรา 25 คํ าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการตามาตรานี้ใหเปนที่สุดและ

ใหทํ าเปนคํ าส่ังแพทยสภา
มาตรา 40 ใหเลขาธิการแจงคํ าส่ังแพทยสภาตามมาตรา 39 ไปยังผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมผู ถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบ และใหบันทึกคํ าสั่งนั้นไวในทะเบียนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดวย

มาตรา 41 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ใหถือวามิไดเปนผู
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้นับแตวันที่คณะกรรมการสั่งพักใบอนุญาตนั้น

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอยู ในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ผูใดถูกศาล
พพิากษาลงโทษตามมาตรา 34 และคดีถึงที่สุดแลว ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา 42 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาต
อีกไดเมื่อพนสองปนับแตวันถูส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคํ าขอรับใบ
อนญุาตและไดปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคํ าขอรับใบอนุญาตไดอีกตอเมื่อส้ินระยะเวลา
หนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต  ถาคณะกรรมการปฏิเสธการออกใบ
อนญุาตเปนครั้งที่สองแลว  ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตอีกตอไป

12. บทกํ าหนดโทษ
มาตรา 43 ผูใดฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสาม

หมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 44 ผูใดฝาฝนมาตรา 27 หรือ มาตรา 28  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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13. อัตราคาธรรมเนียม
(1) คาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ 500 บาท
(2) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ 200 บาท
(3) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํ านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฉบับละ 300 บาท
(4) คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท

3.7 เปรียบเทียบคุรุสภากับแพทยสภา
จากการศึกษาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

และพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 แลวพบวาวิชาชีพทางการศึกษากับวิชาชีพเวชกรรม
เปนวชิาชพีในระบบกฎหมายไทยและเกิดขึ้นมานานในเวลาใกลเคียงกัน เพื่อประกอบการวิเคราะห
ในบทที่ 4 จงึเปรียบเทียบคุรุสภากับแพทยสภา ดงัตอไปนี้

3.7.1 ครุุสภาและแพทยสภาจัดตั้งขึ้นโดยการตรากฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ
3.7.2 คุรุสภาและแพทยสภามีวัตถุประสงคเพื่อรวมกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกันเขาเปน

องคกรเพื่อดูแลและควบคุมกันเอง
3.7.3 คุรุสภาและแพทยสภามีสถานะเปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน แตคุรุสภาเปนนิติ

บคุคลในก ํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ตางกับแพทยสภากฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนนิติบุคคล
แตไมมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติใหอยูในกํ ากับของกระทรวง ทบวง กรมใด

3.7.4 คณะกรรมการคุรุสภาเปนผูใชอํ านาจของคุรุสภาและคณะกรรมการแพทยสภาเปนผูใช
อํ านาจของแพทยสภา แตคณะกรรมการคุรุสภามีกรรมการที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษานอยกวากรรมการที่มาจากผูแทนภาครัฐ สวนคณะกรรมการแพทยสภามีกรรมการที่มาจากผู
แทนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเทากับผูแทนที่มาจากภาครัฐ (กรรมการโดยตํ าแหนงกับกรรมการที่
มาจากการเลือกตั้ง)

3.7.5 เลขาธิการคุรุสภาไมไดเปนกรรมการในคุรุสภา กรรมการคุรุสภาเปนเพียงเลขานุการ 
แตเลขาธิการแพทยสภาเปนกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการแพทยสภา

3.7.6 ครุุสภา มีผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอาน ( ศกึษานเิทศก ) ทั้งภาครัฐและเอกชนเปนสมาชิกของคุรุสภาและถูกควบคุมใน
การประกอบวิชาชีพตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัติและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  สวน
แพทยสภาก็มีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งที่เปนแพทย และผูบริหารโรงพยาบาลและสถาน
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พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเปนสมาชิกของแพทยสภา ตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2525

3.7.7 คุรุสภาและแพทยสภามีการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง และมี
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเปนมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมในการประกอบ
วิชาชีพ

3.7.8 คุรุสภาและแพทยสภามีอํ านาจในการใชอํ านาจฝายปกครอง และมีอํ านาจในการใช
อํ านาจกึ่งตุลาการ

3.7.9 คุรุสภาและแพทยสภามีการควบคุมการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายมหาชนที่รัฐมอบ
อํ านาจให

3.7.10 คุรุสภาและแพทยสภาอยูภายใตการกํ ากับดูแลควบคุมการใชอํ านาจมหาชนจากฝาย
บริหาร ระดบันโยบาย เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐและไมไดมีการละเมิดกฎหมาย

3.7.11 คุรุสภาเปนหนวยงานของรัฐประเภทใหมในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการที่ไมใช
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน จึงอยูในการกํ ากับดูแลควบคุมของกระทรวงศึกษาธิ
การ อีกกรณีหนึ่งนอกจากถูกกํ ากับดูแลควบคุมใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและมิใหละเมิด
กฎหมายแลว  ซ่ึงตางกับแพทยสภาที่ไมมีบทบัญญัติกฎหมายใดบัญญัติใหแพทยสภาอยูในกํ ากับ
กระทรวง  ทบวง  กรมใดจึงมีอิสระในการดํ าเนินงานที่เปนอิสระมากกวาคุรุสภา

3.7.12 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กับพระราชบัญญัติวิชา
ชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ไดบัญญัติบทลงโทษทางอาญาสํ าหรับกรณีมีการกระทํ าผิดตอองคกรวิชา
ชีพหรือบุคคลหรือหนวยงาน

ในบทที่ 4  ผูเขยีนจะไดวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุม
การประกอบวิชาชีพครูของประเทศไทยตอไป
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บทที่ 4
วเิคราะหเกีย่วกบัการจดัตัง้องคกรวชิาชพีครแูละการ
ควบคมุการประกอบวชิาชพีครขูองประเทศไทย

การศึกษาในบทนี้ จะทํ าการศึกษาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและ
การควบคุมการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองคกรวิชาชีพ
ครู  และการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู หรือวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทยโดยการ
วเิคราะหจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และนํ า
ประเด็นจากรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสภาครุและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ..... สภาผูแทนราษฎรมาวิเคราะหดวย

4.1 การจัดตั้งองคกรวิชาชีพครู

การจัดตั้งคุรุสภาขึ้นครั้งแรกจัดตั้งโดยกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ กลาวคือ คุรุสภา
หรือ  องคกรวิชาชีพครูจัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 โดยบัญญัติไวใน
มาตรา 4 ใหมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกวา “คุรุสภา” และใหสภานี้เปนนิติบุคคล  ตอมาไดมี
การแกไขพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ตามความในมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติการ
ศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

คุรุสภาตามกฎหมายใหม ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 นอกจากจะเปนสภาครูและยังเปนสภาที่ครอบคลุมถึงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นซ่ึงตามคํ านิยามตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใหคํ าจํ ากัด
ความคํ าวา “บุคลากรทางการศึกษา” ไววา “บุคลากรทางการศึกษา หมายความวา ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งทํ าหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาตางๆ “  ครุุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ยังคงมี
ฐานะเปนนิติบุคคลแตถูกแกไขจากเปนสภาในกระทรวงศึกษามาเปนหนวยงานในกํ ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ในการประชาพิจารณโดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไดมอบหมายใหคุรุสภาจัดประชา
พจิารณสาระสํ าคัญขององคกรวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ โดยจัด 30 
จังหวัดเปนศูนยประชาพิจารณ(มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมประชาพิจารณ)  ภาคเหนือ 
ประกอบดวย จังหวัดสุโขทัย แพร เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน และพิษณุโลก  ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือ ประกอบดวย จังหวัดมุกดาหาร มหาสารคาม นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแกน 
อุดรธานี และสุรินทร  ภาคกลาง ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา 
นครปฐม ปทุมธานี ลพบุรี และนครสวรรค ภาคตะวันออก ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี 
ฉะเชงิเทรา และปราจีนบุรี  ภาคใต ประกอบดวย จังหวัดสงขลา ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช 
สุราษฎรธานี และนราธิวาส สวนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภา ในการประชาพิจารณกํ าหนดจัด
ระหวางวนัที่ 29 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2543 ผลการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นเรื่ององคกรวิชาชีพ
ครู สรุปไดวา ความเห็นเปนสวนใหญใหองคกรวิชาชีพครูมีฐานะเปนนิติบุคคล36เทานั้น  มิไดมี
ความเห็นใหคุรุสภาหรือสภาวิชาชีพครูอยู ภายใตกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ และในขั้น
พจิารณารางพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...... ในการประชุมครั้งที่ 237  
วนัที ่ 28 สิงหาคม 2545 ซ่ึงเปนวันที่พิจารณามาตรา 4 ของรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็มิไดกลาว
ถึงวาเปนเพราะเหตุใดจึงบัญญัติใหคุรุสภาอยูภายใตการกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ แตผูเขียน
เหน็วา ตนเหตุอยูที่มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติสภาครูมี
ฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  หากจะ
แกไขมิใหองคกรวิชาชีพครูอยูในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการตองแกไขกฎหมายดังกลาวดวย  
ถาไปดกูฎหมายการจัดตั้งองคกรวิชาชีพตางๆ ในประเทศไทยซึ่งไดแก พระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528  พระราชบัญญัติ
สภาทนายความ พ.ศ. 2528  พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวแพทย พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตางก็บัญญัติไวเพียงใหสภาวิชา
ชีพเหลานั้นมีฐานะเปนนิติบุคคล กลาวคือ มิไดบัญญัติใหเปนหนวยงานภายใตการกํ ากับของ
กระทรวงเจาสังกัดแตอยางใด องคกรวิชาชีพเหลานั้นจึงมีอิสระในการบริหารงานมากกวาคุรุสภา
เพราะองคกรวิชาชีพที่มิไดเปนหนวยงานในกํ ากับของรัฐมนตรีเจาสังกัดมีโครงสรางและระบบ
บริหารงานภายในเปนแบบเอกชนจึงมีสภาพคลองในการบริหารจัดการกวาองคกรวิชาชีพที่เปน
หนวยงานในกํ ากับของรัฐและในปจจุบันไดจัดโครงสรางการบริหารของคุรุสภาโดยระเบียบ
คุรุสภาวาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงานในสํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
พ.ศ. 2547 ไวดังนี้
                                                 

36  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2543). สาระสํ าคัญขององคกรวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.
(รายงานผลการประชาพิจารณ).  หนา 19.

37  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ... ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2545
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จากการวิเคราะหจากบทบัญญัติตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ประกอบกับ ความเห็นของนักทฤษฎีกฎหมายและสรุปผลการประชุม
กลุมเรื่องทิศทางการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติวันที่ 5 เมษายน 
254238 และรูปแบบขององคการมหาชนดังกลาวแลวเห็นคุรุสภาซึ่งทํ าหนาที่องคกรวิชาชีพครูมี
โครงสรางและระบบการบริหารงานภายในเปนแบบองคกรของรัฐ ที่มีลักษณะเปนแบบองคการ
มหาชนอสิระทํ าหนาที่องคกรวิชาชีพครู จึงถูกรัฐกํ ากับควบคุมทั้งในดานบริหารงานทั่วไปและการ
ใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชนการจัดองคการแบบนี้หนีไมพนที่รัฐจะเขาแทรกแซงการดํ าเนินงาน
ไดทกุโอกาส ซ่ึงกรณีแทรกแซงโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเคยเกิดขึ้นมาแลว ในการ
เลือกตัง้กรรมการคุรุสภาชุดแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546  ถาจะปองกันมิใหมีการแทรกแซง
จากฝายปกครองตองแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 และ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 7 โดยตัดความวา “ในกํ ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ” ออก

4.2 วตัถุประสงคของคุรุสภา

วัตถุประสงคของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 แตกตางจากวัตถุประสงคของคุรุสภาสมัยที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
เพราะมีการตัดวัตถุประสงคดานสวัสดิการและสวัสดิภาพออกแลวนํ าไปบัญญัติไวในหนวยงาน
ใหมคือสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สวนคุรุสภามีวัตถุประสงค ประการแรก กํ าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต 
ก ํากบัดแูลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ  
ประการทีส่อง กํ าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพและประการสุดทาย ประสาน สงเสริมการ
ศกึษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติ มาตรา 53 แหงพระราช
บญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และผูเขียนเห็นวา เปนวัตถุประสงคที่ครอบคลุมตามแนวคิด
การจัดตั้งองคกรวิชาชีพโดยทั่วไปแลว

4.3 ความเปนนิติบุคคล
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 7 บัญญัติให 

คุรุสภามีฐานะเปนนิติบุคคล และเพื่อประกอบการวิเคราะหวาคุรุสภามีฐานะเปนนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชนหรือนํ าความหมาย  ประเภทของนิติบุคคลมากลาวไวกอนจะวิเคราะห

                                                 
38 สํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา.  (2543-2548). นานาทัศนะประกอบการพิจารณาจัดทํ าสาระบัญญัติเพื่อ

การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู.  หนา 4.
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4.3.1 ความหมายและประเภทของนิติบุคคล
         4.3.1.1 ความหมายของนิติบุคคล
       บุคคลคือส่ิงที่มีความเปนอยูที่สามารถทรงสิทธิและหนาที่ได  บุคคลจึงเปน
ผูทรงสิทธิตามกฎหมาย ( subject  of  law )  อันเปนสถาบันพื้นฐานขอระบบกฎหมาย39  บุคคล
ในกฎหมายคืออะไรนั้น  อาจารยชัยวัฒน   วงศวัฒนศานต  ไดใหคํ าอธิบายไววา  มีทฤษฎีตางๆ 
มากมาย  สํ าหรับนิติบุคคลนั้นมีตั้งแตทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปนเรื่องสมมุตเพื่อใหเกิดผลตามที่
กํ าหมายตองการไปจนถึงทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไมตองมีกฎหมายจัด
ตัง้และถอืวากฎหมายเพียงแตรับรูความมีอยูของสิ่งซ่ึงเปนวัตถุในกฎหมาย ( บุคคล ) ที่เกิดขึ้นตาม
ความเปนจริงแลวเทานั้นเอง และทฤษฎีที่เชื่อวานิติบุคคลโดยแทจริงไมมีหากคงมีแตความสัมพันธ
อันซับซอนของคนธรรมดากลุมหนึ่งในบางกรณีเทานั้น ถึงแมวาแตละทฤษฎีจะยังมีขอบกพรอง 
ไมอาจถือวาทฤษฎีใดเปนที่ถูกตองเพียงทฤษฎีเดียวก็ตาม  แตทฤษฎีที่ถือวานิติบุคคลเกิดขึ้นไดเอง
โดยไมตองมีกฎหมายลายลักษณอักษรเฉพาะ ( positive law ) ก็มีอยู40

สํ าหรับกฎหมายไทยนั้น  ศาสตราจารย ประยูร  กาญจนดุล  เห็นวาถือตาม
ทฤษฎทีีว่านิติบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอํ านาจของกฎหมายคือเปนสิ่งที่กฎหมายสมมุติขึ้น41

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 1  ที่ไดตรวจชํ าระใหมในป  พ.ศ. 
2535 ไดบัญญัติไวในมาตรา  65  มาตรา  66  และมาตรา  67  ดังนี้

“มาตรา  65  นติบิคุคลจะมีขึ้นไดก็แตดวยอาศัยอํ านาจแหงประมวลกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น

มาตรา  66  นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตาทบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น  ภายในขอบแหงอํ านาจหนาที่หรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือ
ก ําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับ  หรือตราสารจัดตั้ง

มาตรา  67  ภายใตบังคับมาตรา  66  นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียว
กับบุคคลธรรมดา  เวนแตสิทธิและหนาที่ซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดา
เทานั้น”

                                                 
39 บทบรรณาธิการ.  (2530).  วารสารกฎหมายปกครอง,  เลม  6,  ตอน  2.
40 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2530). “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของอังกฤษ.”  วารสารกฎหมาย

ปกครอง,  เลม 6, ตอน 2.  หนา  29.
41 ประยูร กาญจนดุล. (2523). คํ าบรรยายกฎหมายปกครอง. คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

หนา 97 - 98.
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        4.3.1.2 ประเภทของนิติบุคคล
                          (1) ในต างประเทศที่ใช ระบบประมวลกฎหมายและมีการแบงแยกสาขา
กฎหมายออกเปนกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนดังเชนประเทศฝรั่งเศสนั้น  มีการแบง
ประเภทนติิบุคคลออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  นิติบุคคลในกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน

(ก) นิติบุคคลในกํ าหมายเอกชนนั้นอาจมีวัตถุประสงคในทางการคา
หากํ าไร  เชน บริษัท  หรือไมมีวัตถุประสงคในทางการคาหากํ าไร เชน  สมาคม  สหภาพ  สหกรณ 
หรือมูลนิธิ  เปนตน

(ข) สวนนติิบุคคลในกฏหมายมหาชนนั้นไดแก  รัฐ  องคกรปกครอง
ทองถ่ิน  และองคการมหาชนอิสระ  (établissements  publics)  ซ่ึงเปนองคกรที่ไดรับการกระจาย
อํ านาจทางบริหารหรือทางเทคนิค42

                         (2) สํ าหรับประเทศไทยนั้น  ศาตราจารย  ดร.ประยูร  กาญจนดุล  ไดใหคํ า
อธิบายไววา อาจจํ าแนกนิติบุคคลออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ

(ก) นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน  คือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยบท
กฎหมาย  ซ่ึงไดแก  กระทรวง  ทบวง  กรม  และทบวงการเมืองอื่น ๆ องคกรปกครองทองถ่ิน  และ
องคการของรัฐบาล  ตลอดจนวัดในพระพุทธศาสนาดวย

(ข) นติบิุคคลในกฎหมายเอกชน  คอื  นิติบุคคลที่อยูภายใตบังคับของ
กฎหมายเอกชนซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก  หางหุนสวนที่จดทะเบียนแลว  
บริษัทจํ ากัด  สมาคม   มูลนิธิที่ไดรับอํ านาจแลว
                         (3) ตอมาเมื่อไดมีการตรวจชํ าระประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1  
เสร็จแลวในป  พ.ศ.  2535  พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 1  แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่ไดตรวจชํ าระใหม  พ.ศ.  2535  มาตรา 7  บญัญตัิวา  ใหองคกรหรือหนวยงานที่
กฎหมายบญัญัติใหเปนทบวงการเมืองตามความหมายของมาตรา 72  แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิยซ่ึงถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 (1) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  คงมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตอไป

                                                 
42 โภคิน  พลกุล.  (2530).  “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส.” วารสารกฎหมายปกครอง,

 เลม 6,  ตอน 2.  หนา 284 - 285.
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4.3.2 นติบิุคคลในกฎหมายมหาชน
          4.3.2.1 ในกฎหมายตางประเทศ

ในประเทศฝรั่งเศสนั้นถือวารัฐเปนนิติบุคคล  สวนกระทรวง  ทบวง  กรม
ไมเปนนิติบุคคลนอกจากรัฐแลวยังมีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศสอีก 2 ประเภท  คือ

(ก) องคกรปกครองทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคกรที่ไดรับการกระจายอํ านาจทาง
พืน้ที ่เชน เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  และดินแดนโพนทะเล

(ข) องคการมหาชนอิสระ  (établissements  publics) ซ่ึงเปนองคกรที่ไดรับ
การกระจายอํ านาจทางบริหารหรือทางเทคนิค  เชน  มหาวิทยาลัย  และรัฐวิสาหกิจ  เปนตน43

4.3.2.2 ในกฎหมายไทย
สํ าหรับประเทศไทยนั้น  ศาสตราจารย  ดร.ประยูร  กาญจนดุล  ไดใหคํ าอธิบาย

ไววานติบิคุคลในกฎหมายมหาชนตามหลักกฎหมายไทย  อาจจํ าแนกไดดังนี้
(1) ทบวงการเมือง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 73 (เดิม) บัญญัติวา “ทบวงการ
เมอืงนั้นคือ  กระทรวงและกรมในรัฐบาล  เทศาภิบาลปกครองทองที่  และประชาบาลทั้งหลาย”

(2) องคการของรัฐบาล
ศาสตราจารย ดร.ประยูร  กาญจนดุล  ใหค ําอธิบายตอไปวา  นอกจาก 

“ทบวงการเมือง”  ซ่ึงเปนองคกรฝายปกครอง  ประเภทสํ าคัญที่มีอํ านาจจัดทํ าราชการแลว  ยังมีนิติ
บุคคลในกฎหมายมหาชนตามกฎหมายปกครองของไทยอีกจํ านวนหนึ่งซึ่งมีหนาที่จัดทํ าบริการ
สาธารณะ หรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอันซึ่งไมถือวาเปนราชการ แตไปรวมอยูในจํ าพวก 
“ทบวงการเมือง”  อีกดวย  นิติบุคคลดังกลาว คือ  “องคกรของรัฐบาล” ซ่ึงมีกฎหมายจัดตั้งและให
สภาพนิติบุคคลเปนรายๆ ไป  เพื่อจัดทํ าบริการสาธารณะหรือบริหารเอกชนขอบฝายปกครองในรูป
ทีไ่มใชราชการและเจาหนาที่ขององคกรของรัฐบาลก็ไมมีฐานะเปนขาราชการ

(3) วดัในพระพุทธศาสนา
นิติบุคคลในกฎหายมหาชนของไทยนั้น  นอกจากทบวงการเมืองและ

องคกรของรัฐบาลแลว ยังมีวัดในพระพุทธศาสนาอีกประเภทหนึ่ง มีฐานะเปนนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน

                                                 
43 โภคิน  พลกุล. (2525). เอกสารประกอการบรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน. คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  หนา  286-287.
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คุรุสภาจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติคือ พระราชบัญญัติ
คุรุสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546  และมาตรา 7  บญัญัติคุรุสภามีฐานะเปนนิติบุคคล 
มีอํ านาจหนาที่ในการจัดทํ าบริการสาธารณะ เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพครูโดยใช
อํ านาจในกฎหมายมหาชน มีคณะกรรมการคุรุสภาเปนผูใชอํ านาจตามมาตรา 20  สวนสํ านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาเปนเพียงหนวยงานธุรการของคุรุสภามีเลขาธิการ   คุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการ
ของส ํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งดํ าเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ
ครุุสภา ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือคณะกรรมการ  มาตรฐานวิชาชีพ  มอบหมายสํ านัก
งานเลขาธิการคุรุสภาหาไดมีฐานะเปนนิติบุคคลไม  ฉะนั้น เมื่อพิจารณาหลักความเปนนิติบุคคลที่
ศาสตราจารย ดร.ประยูร  กาญจนดุล  กลาวในขอ 4.3.2.2 (3)  แลว  เห็นวาคุรุสภามีฐานะเปนนิติ
บุคคลในระบบกฏหมายไทยประเภทนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเพราะคุรุสภาเปนองคกรของรัฐ
บาลและจัดตั้งตามกฎหมายมหาชน

แตเมื่อดูเปรียบเทียบกับกฎหมายองคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทย และ
พบวา กฎหมายไดบัญญัติใหสภาวิชาชีพแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคลเชนเดียวกับคุรุสภา แตมิได
บัญญัติใหองคกรวิชาชีพเหลานั้นอยูในกํ ากับของกระทรวงเจาสังกัด  การที่กฎหมายบัญญัติให
ครุุสภามฐีานะเปนนิติบุคคลในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 7 ทํ าใหคุรุสภาเปนหนวย
งานของรัฐ  และไดรับการคุมครองโดยกฎหมายเชนเดียวกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอื่น มี
องคกรบริหารงาน มีทรัพยสิน และงบประมาณเปนของตนเอง รวมทั้งมีสิทธิและหนาที่ในการ
ฟองรองหรือถูกฟองตอศาลได  แตการมีฐานะเปนนิติบุคคลของ   คุรุสภามิไดทํ าใหเปนอิสระอยาง
เด็ดขาดแยกตัวอยางไมมีความสัมพันธกับรัฐเพียงแตเปลี่ยนจากความสัมพันธจากรัฐในลักษณะ”
อํ านาจบังคับบัญชา” มาเปน ”อํ านาจควบคุมกํ ากับ” เทานั้น เมื่อพิจารณาการเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนของคุรุสภาแลว  ทํ าใหคุรุสภามีอํ านาจพิเศษบางประการ อาทิ นิติกรรมของคุรุสภา
ตอบคุคลภายนอกเปนนิติกรรมทางปกครองประเภทหนึ่งมีการใชอํ านาจมหาชน มีการใชอํ านาจกึ่ง
ตุลาการ ออกกฎเกณฑทั่วไปเพื่อใชบังคับกับบุคลากรและผูใชบริการของคุรุสภา มีบุคลากรเปน
บคุลากรทางกฎหมายมหาชนและทรัพยสินเปนทรัพยสินสาธารณะ รวมทั้งมีสิทธิและหนาที่ในการ
ฟองรองคดีหรือถูกฟองคดีได แตกระบวนการลมละลายจะนํ ามาใชกับคุรุสภามิได

4.4 องคกรบริหารงานของคุรุสภา
คุรุสภามีองคกรบริหารเปนของตนเองโดยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 12 บัญญัติใหมีคณะกรรมการคุรุสภาจํ านวน 39 คน เปนผูใชอํ านาจของ
ครุุสภาประกอบดวย
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(1) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยว
ชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย

(2) กรรมการโดยตํ าแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศกึษา ผูอํ านวยการสํ านักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหนาสํ านัก
งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ 
มนษุยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหนึ่งคน ซ่ึงในจํ านวน
นีต้องเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษาไมนอยกวาสามคน

(4) กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะครุศาสตรหรือศึกษา
ศาสตร หรือการศึกษา ซ่ึงเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํ านวนสามคน และสถาบันอุดม
ศกึษาเอกชนจํ านวนหนึ่งคน

(5) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงเลือกตั้งมาจากผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศกึษาจํ านวนสิบเกาคน ในจํ านวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํ ารงตํ าแหนง
ครูผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  และมาจากสังกัดเขตพื้น
ทีก่ารศกึษา   สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสัดสวน
จ ํานวนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหเลขาธิการคุรุสภาเปนเลขานุการ

เพื่อเปนการแบงเบาภาระของคณะกรรมการคุรุสภาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 21 บัญญัติใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย

(1) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
คุรุสภา

(2) กรรมการโดยตํ าแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

(3) กรรมการผู ทรงคุณวุฒิจํ านวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผูทรง
คณุวฒุทิีม่คีวามรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย

(4) กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ซ่ึงเลือก
กนัเองจํ านวนสองคน
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(5) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํ านวนหกคน ซ่ึงเลือกตั้งมาจาก
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํ ารงตํ าแหนงครูที่มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวาสิบป 
หรือด ํารงตํ าแหนงอาจารย 3 หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํ านาญการขึ้นไป ผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศกึษาทีด่ ํารงตํ าแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในตํ าแหนงไมนอยกวาสิบป ผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารการศึกษาที่มีประสบการณในตํ าแหนงไมนอยกวา
สิบป และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณในตํ าแหนงไมนอยกวาสิบป
 ใหเลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการและเลขานุการ
           โดยหลักการจัดตั้งองคกรวิชาชีพ  คือ  องคกรของผูประกอบวิชาชีพเดียวกันรวมกัน
จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงคในการควบคุมกันเองหรือเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพเดียวกันปกครองกันเอง
แตเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
มาตรา 12 แลวปรากฏวา บัญญัติใหคณะกรรมการคุรุสภามีองคประกอบกรรมการที่มาจากผูแทน
ผูประกอบวิชาชีพครูเพียง 19 คน  อีกจ ํานวน 20 คน เปนกรรมการที่มาจากบุคคลที่เปนขาราชการ
ประจ ําและผูที่รัฐแตงตั้งซ่ึงมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพครู  เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรวิชาชีพอ่ืนใน
ประเทศไทย อาทิ สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภาวิศวกร และสภาสถาปนิกแลว จะเห็นไดวา 
องคกรวิชาชีพดังกลาวมีองคประกอบของคณะกรรมการที่ มาจากผูประกอบวิชาชีพนั้นมากกวา
กรรมการที่มาจากผูแทนของรัฐ  ดังจะเห็นไดจากตารางเปรียบเทียบ องคประกอบของคณะ
กรรมการขององคกรวิชาชีพ ดังตอไปนี้

เปรยีบเทยีบจํ านวนคณะกรรมการองคกรวิชาชีพครูกับองคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทย

ลํ าดับ คณะกรรมการ จํ านวน ผูแทนวิชาชีพ ผูแทนภาครัฐ หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุรุสภา
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
สภาทนายความ
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
สภาวิชาชีพบัญชี

39
38
32
25
20
20
17

19
19
17
23
15
15
14

20
19
15
2
5
5
3
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เมื่อดูที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพซ่ึงมีอํ านาจหนาที่สํ าคัญเพราะเปนผูมีบทบาทใน
การควบคุมการประกอบวิชาชีพครูภายใตกํ ากับของคณะกรรมการคุรุสภาแลวยังมีผูแทนผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษานอยกวาผูแทนที่มาจากรัฐ 5 คน กลาวคือ ผูแทนที่ถือวามาจากรัฐ ไดแก 
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูแตงตั้ง และมี
ขาราชการของกระทรวง ศึกษาธิการระดับหัวหนาหนวยงานระดับกรมอีก 3 คน ไดแก เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับคณาจารยในคณะครุศาสตรหรือการศึกษาอีก 2 คน 
รวมทัง้เปนผูแทนจากรัฐ จํ านวน 8 คน แตผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากเลือกตั้ง
มีเพียง 6 คน

เมื่อพิจารณาจากมาตรการทางกฎหมายในบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 12 และมาตรา 21 ซ่ึงวาดวยองคประกอบของคณะ
กรรมการ  ครุุสภา และองคประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแลวเห็นวา คณะกรรมการ
ทัง้ 2 คณะมีผูแทน   ผูประกอบวิชาชีพครูหรือผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํ านวนนอย
กวาผูแทนภาครัฐ ผูเขียนเห็นวา การมีผูแทนภาครัฐมากกวาผูแทนผูประกอบวิชาชีพในองคกรวิชา
ชีพไมสอดคลองกับหลักการจัดตั้งองคกรวิชาชีพวา “ใหผูประกอบวิชาชีพเดียวกันกํ ากับดูแลควบ
คมุกนัเอง” ซ่ึงแนวคิดในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพในตางประเทศไดแก ประเทศสกอตแลนด มีแนว
คดิวา “สภาครูจัดตั้งขึ้นตามหลักการคือ ตองการใหครูมีอํ านาจในการควบคุมกิจกรรมของตนเอง” 
44  และสภาครูในสกอตแลนดมีกรรมการจํ านวน 49 คน แบงเปนครูประจํ าการจํ านวน 30 คน อีก 19 
คน เปนตัวแทนภาครัฐ ผูเขียนจึงเห็นสมควรใหมีการนํ าไปสูการแกไขปรับปรุง   พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 12 และมาตรา 21 เพื่อใหมีผูแทนครูหรือ  ผู
แทนประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนกรรมการทั้งในคณะกรรมการคุรุสภาและในคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพมีจํ านวนมากกวาผูแทนภาครัฐ  เพราะการมีผูแทนภาครัฐในคณะกรรมการของ
องคกรวิชาชีพนั้นก็มีวัตถุประสงคเพื่อความสัมพันธของรัฐกับองคกรวิชาชีพไมขาดสายหรือเพื่อให
รัฐกบัองคกร   วิชาชีพมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  ฉะนั้น จึงไมมีความจํ าเปนที่รัฐจะตั้งผูแทน
ของรฐัเปนกรรมการในองคกรวิชาชีพมากกวาผูแทนผูประกอบวิชาชีพ

                                                 
44 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2542). ใบประกอบวิชาชีพครู.  หนา 155.
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4.5 สมาชิกของคุรุสภา
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 58 บัญญัติใหผูที่

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศกึษาอื่นเปนสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญของคุรุสภามีสิทธิและหนาที่ 4 ประการ ประการที่หนึ่ง 
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภาตอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อ
พจิารณา ประการที่สอง เลือก รับเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการคุรุสภา หรือเปนกรรมการมาตร
ฐานวิชาชีพ  ประการที่สาม ชํ าระคาธรรมเนียมตามประกาศของคุรุสภา และประการที่ส่ี ผดุงไวซ่ึง
เกยีรตศิักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
สวนสมาชิกอีกประเภทหนึ่งเรียกวา สมาชิกกิติมศักดิ์ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการคุรุสภาโดยมติ
เปนเอกฉันมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ แตไมมีสิทธิและหนาที่เลือก รับเลือกหรือ
รับแตงตั้งเปนกรรมการคุรุสภา หรือกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและไมตองชํ าระคาธรรมเนียมตาม
ประกาศของคุรุสภา

สํ าหรับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของคุรุสภามีอยู 5 กรณี คือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา  

59  สํ าหรับสมาชิกสามัญ
(4) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์

     (5) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถาน
ศึกษา
            ใบอนุญาตผูบริหารการศึกษา และใบอนุญาตบุคลากรทางการศึกษาอื่น

เมือ่พิจารณาการเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพครูตามบทบัญญัติมาตรา 58 มาตรา 59 
มาตรา 60 และมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แลวก็
เปนไปตามหลักการจัดตั้งองคกรวิชาชีพที่วา “ผูมีอาชีพเดียวกันรวมตัวกันจัดตั้งองคกรวิชาชีพเพื่อ
กํ ากับดูแลและควบคุมกันเอง” เพราะไมมีใครจะรูซ้ึงในวิชาชีพเดียวกันกวาคนที่ประกอบวิชาชีพ
เดียวกัน

4.6 การพฒันาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติที่

บญัญตัิใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
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อ่ืนบญัญตัิให องคกรวิชาชีพดังกลาวมีอํ านาจหนาที่พัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ฉะนั้น ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา พ.ศ. 2546 จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการ
ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นได สอดคลองกับมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยบัญญัติไวในมาตรา 48 และมาตรา 49 (2) คือ มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน45 ซ่ึงหมายถึง ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมาย
ทีก่ ําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทั้งความชํ านาญเฉพาะดานและความชํ านาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ
อยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กํ าหนดวามีความรู ความสามารถและความชํ านาญเพียง
พอที่จะดํ ารงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไมนั้นก็คือ ตามขอบังคับคุรุสภา
วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2547 ลงวันที่  25  พฤศจกิายน  2547  ขอ 18 กํ าหนดให
ใบอนญุาตผูประกอบวิชาชีพมีอายุใชไดเปนเวลา 5 ปนับแตวันออกใบอนุญาต

ครุุสภาไดกํ าหนดการพัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นไวในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2548  ดังตอไปนี้

ผูประกอบวิชาชีพครู  ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
1. มาตรฐานความรู  มีคุณวุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือ

คณุวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีความรู ดังตอไปนี้
(1) ภาษาและเทคโนโลยีสํ าหรับครู
(2) การพัฒนาหลักสูตร
(3) การจัดการเรียนรู
(4) จติวิทยาสํ าหรับครู
(5) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(6) การบริหารจัดการในหองเรียน
(7) การวิจัยทางการศึกษา
(8) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(9) ความเปนครู

                                                 
45 สํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา.  (2548).  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา.  หนา 4.
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2. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลัก
สูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน
ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด ดังตอไปนี้

(1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชา
ชีพ ดังตอไปนี้

1. มาตรฐานความรู  มีคุณวุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือ
เทยีบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้

(1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
(2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(3) การบริหารดานวิชาการ
(4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
(5) การบริหารงานบุคคล
(6) การบริหารกิจการนักเรียน
(7) การประกันคุณภาพการศึกษา
(8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
(10) คุณธรรมและจริยธรรมสํ าหรับผูบริหารสถานศึกษา
นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถาน

ศกึษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
2. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้

(1) มปีระสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
(2) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตํ าแหนง

หวัหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตํ าแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลว
ไมนอยกวาสองป

ผู ประกอบวิชาชีพผู บริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานความรู และประสบการณ
วชิาชีพ ดังตอไปนี้

มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมตํ่ าวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา  
หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีความรู ดังตอไปนี้
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(1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
(2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(3) การบริหารจัดการการศึกษา
(4) การบริหารทรัพยากร
(5) การประกันคุณภาพการศึกษา
(6) การนิเทศการศึกษา
(7) การพัฒนาหลักสูตร
(8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) การวิจัยทางการศึกษา
(10) คุณธรรมและจริยธรรมสํ าหรับผูบริหารการศึกษา

นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาที่
คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

2. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้
(1) มปีระสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือ
(2) มปีระสบการณในตํ าแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาหาปหรือ
(3) มีประสบการณในตํ าแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาที่ไมตํ่ ากวาระดับกอง

หรือเทียบเทากองมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
(4) มีประสบการณตํ าแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กํ าหนดในกฎ

กระทรวงมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
                            (5) มปีระสบการณดานปฏิบัติการสอน และมีประสบการณในตํ าแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา หรือผูบริหารนอกสถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวงรวมกันมาแลวไมนอยกวาสิบป

ผู ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม (ศึกษานิเทศก)ที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวงตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด ซ่ึง
ในการนี ้ ครุุสภากํ าหนดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นเฉพาะ
ต ําแหนงศึกษานิเทศกไวดังนี้

มาตรฐานความรู
1. มคีณุวฒุไิมตํ่ ากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภา

รับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้
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1) การนิเทศการศึกษา
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4) การประกันคุณภาพการศึกษา
5) การบริหารจัดการศึกษา
6) การวิจัยทางการศึกษา
7) กลวธีิการถายทอดความรู เทคนิค ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) คุณธรรมและจรยิธรรมสํ าหรับศึกษานิเทศก

2. ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
1. มปีระสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 10 ป หรือมีประสบการณ

ดานการปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตํ าแหนงผูบริหารสถานศึกษา และหรือผูบริหารการ
ศกึษารวมกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป

2. มผีลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร
การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องถือเปนมาตรการทางกฎหมายที่สํ าคัญมากเพราะผู

ประกอบวิชาชีพที่ถือวา เปนวิชาชีพช้ันสูง (Professional) ทีค่นทัว่ไปใหความเชื่อถือ มีเกียรติมีศักดิ์
ศรเีปนที่ยอมรับวาเปนผูมีความรูในวิชาชีพเปนอยางดี  ในสวนของคุรุสภาพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก็บัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเนื่องโดยกํ าหนดไวในมาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ถือไดวาเปนมาตรการทาง
กฎหมายของคุรุสภาที่มีสภาพบังคับใหผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองพัฒนา  ความรูคูคุณธรรมไปพรอมๆ กันอยางตอเนื่อง
มฉิะนัน้ จะไมผานการประเมินระดับคุณภาพของผูรับ ใบอนุญาตวิชาชีพอยางตอเนื่องดวย

4.7 การใชอํ านาจของฝายปกครอง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  บัญญัติใหคุรุสภาโดย

คณะกรรมการคุรุสภาเปนผูมีอํ านาจออกกฎขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ขององคกรวิชา
ชีพครโูดยบัญญัติไวในมาตรา 20(1) และ (6) กฎขอบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ที่คุรุสภา
ออกโดยอาศัยอํ านาจตามกฎหมายแมบทคือ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 นัน้ เปนการแสดงเจตนาฝายเดียวของคุรุสภาและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ
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ระงับ ซ่ึงสิทธิและหนาที่ของเอกชน  ฉะนัน้ กฎ ขอบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ที่ออกโดย
คุรุสภาจึงถือเปนนิติกรรมทางปกครอง (administration) จงึกลาวไดวา คุรุสภาเปนเครื่องมือของ
ฝายปกครอง นอกจากจะมีบุคลากร ทรัพยสิน และอํ านาจพิเศษแลว ยังมีมาตรการทางกฎหมายใน
การดํ าเนินงานของคุรุสภา  นั่นคือ นิติกรรมทางปกครอง

รองศาสตราจารย ดร.พูนศักดิ์  ไวสํ ารวจ ไดอธิบายความหมายของคํ า “นิติกรรมทาง
ปกครอง” วา หมายถึง การแสดงเจตนาที่มาจากฝายปกครองที่มีวัตถุประสงคที่กอใหเกิดผลทาง
กฎหมาย46

ศาสตราจารย ดร.อมร  จันทรสมบูรณ ไดอธิบายวา “นิติกรรมทางปกครอง” ใน
กฎหมายปกครองเทียบไดกับ “นิติกรรม(ทางแพง)” ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั่นเอง 
แตมขีอแตกตางใน ขั้นพื้นฐานระหวาง “นิติกรรมทางปกครอง” กับ “นิติกรรม(ทางแพง)” ที่สมควร
ยกขึน้กลาวไวในที่นี้คือ

นติกิรรมทางแพงมีคํ านิยามกํ าหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 112 
วา “อันวา นิติกรรมนั้นไดแก การใดๆ อันทํ าลงโดยชอบดวยกฎหมาย และสมัครใจมุงโดยตรงตอ
การผกูนติิสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่ง
สิทธ”ิ แตนิติกรรม ทางปกครองนั้นไมมีตัวบทกฎหมายใหคํ านิยามไว  หากแตเกิดจาก case law
ดังนั้น คํ านิยามของนิติกรรมทางปกครองจึงเกิดขึ้นและพัฒนาโดยสถาบันกฎหมายปกครองและ
ทานไดตั้งคํ าถามตอไปวา ถาเชนนั้นแลวนิติกรรมทางปกครองคืออะไร มีหลักเกณฑเหมือนกับ
นติกิรรมทางแพงหรือไม  คํ าตอบของทานเพื่อเขาใจ งายๆ ในขั้นนี้คือ นิติกรรมทางปกครอง ไดแก 
การสัง่การของเจาหนาที่ฝายปกครอง(บริการ)ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ซ่ึงสิทธิและหนาที่
แกเอกชนคนหนึ่ง หรือหลายคน และเห็นวา นิติกรรมทางปกครองมี หลักเกณฑไมเหมือนหลัก
เกณฑของ “นิติกรรมทางแพง”47

รองศาสตราจารย ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ ไดอธิบายความหมายของ “นิติกรรมทาง
ปกครอง” วา หมายถึง ส่ิงที่ฝายปกครองกระทํ าไปแลวกอใหเกิดนิติสัมพันธระหวางประชาชนกับ
ฝายปกครองผูกระทํ าภายในขอบเขตของกฎหมายมหาชนโดยมีการแสดงเจตนาคลายกับกฎหมาย

                                                 
46 พูนศักดิ์  ไวสํ ารวจ.  (2538). “นิติกรรมฝายเดียวทางปกครองในกฎหมายฝรั่งเศส.” วารสารกฎหมาย

ปกครอง,  หนา 278.
47 อมร  จันทรสมบูรณ.  (2527).  “บทบรรณาธิการ.” วารสารกฎหมายปกครอง,  หนา 8- 9.
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แพง  ถาเปนนิติกรรมทางปกครองจริง ๆ แลว จะตองมีองคกรมาคอยตรวจสอบดวยวา นิติกรรม
นัน้ๆ ชอบดวยกฎหมายหรือไม  ถาไมชอบจะยกเลิกเพิกถอนอยางไร48

รองศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน  บรมานันทร ไดอธิบายความหมายของ “นิติกรรมทาง
ปกครอง” วา  หมายถึง บรรดาการแสดงเจตนาฝายเดียวของฝายปกครองที่กอใหเกิดการ
เปลีย่นแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิและหนาที่ของเอกชน นิติกรรมทางปกครองมีอยู 2 
ประเภทคือ นิติกรรมทางการปกครองที่มีผลทั่วไปกับนิติกรรมทางปกครองที่มีผลเฉพาะบุคคล49

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติวา “การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกํ าหนดอายุใบอนุญาต การตออายุใบ
อนุญาต การขอรับ ใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กํ าหนดในขอบังคับของคุรุสภา” มาตรา 48 บัญญัติใหคุรุสภามีอํ านาจออก
ขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาตรา 47 บัญญัติให
คุรุสภาออกของบังคับของคุรุสภาวาดวยผูไดรับใบอนุญาตตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหง
ขอจ ํากดัและเงื่อนไขตามขอบังคับของคุรุสภา รวมถึงหลักเกณฑและ วิธีการกํ าหนดระดับคุณธรรม
ของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามมาตรา 49 และระเบียบตางๆ ของคุรุสภาเกี่ยวกับการ
ดํ าเนินงานของคุรุสภาตามมาตรา 40(2) ถือวาเปนนิติกรรมทางปกครองที่มีผลทั่วไป หรืออีก
นัยหนึ่งคือการวางกฎเกณฑฝายเดียวของคุรุสภามีผลตอบุคคลอื่นเปนการทั่วไป ซ่ึงนิติกรรมทาง
ปกครองประเภทนี้มีสภาพเปนกฎหมายที่ตราโดยฝายบริหารในขณะเดียวกันในบทบัญญัติของ
กฎหมายของฝายบริหารของคุรุสภา อาทิ ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 
2547 ก ําหนดใหพนักงานเจาหนาที่คุรุสภาเปนผูมีอํ านาจออกคํ าส่ังหาม คํ าส่ังใหทํ า การอนุมัติ การ
อนญุาต การเพิกถอนใบอนุญาต เปนตน  ขอบังคับคุรุสภาดังกลาวเปนนิติกรรมทางปกครองที่มีผล
เฉพาะบุคคล

ยิ่งกวานั้น คุรุสภายังมีเครื่องมือของฝายปกครองในการจัดการบริการสาธารณะอีก 3 
ประการ ไดแก มีบุคลากรของคุรุสภาที่มีเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีทรัพยสินเปนของรัฐ และมีอํ านาจ
พเิศษของฝายปกครองดวย ซ่ึงตางจากองคกรวิชาชีพที่ไมมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่มีเครื่องมือ
ของฝายปกครองในการจัดทํ าบริการสาธารณะเฉพาะมาตรการทางกฎหมายซึ่งเปนนิติกรรมทาง
ปกครองในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพเทานั้น สวนบุคลากรและทรัพยสินเปน
ขององคกรวิชาชีพโดยตรง

                                                 
48 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2544).  กฎหมายปกครอง.  หนา 36.
49 นันทวัฒน  บรมานันท.  (2544).  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ.  หนา 99-100.
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กลาวโดยสรุป  ครุุสภามอํี านาจโดยชอบดวยกฎหมายในการใชอํ านาจของฝายปกครอง
ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 ใหครุุสภามีอํ านาจออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑตางๆ ภายใต
บทบญัญตัขิองกฎหมายดังกลาว โดยมีอํ านาจในการวางกฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและหลัก
เกณฑตางๆ ฝายเดียวของฝายปกครองที่มีผลตอบุคคลอื่นเปนการทั่วไปและมีผลเฉพาะบุคคลกอให
เกดิการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิและหนาที่ของเอกชน  ฉะนั้น มาตรา 9 วรรค 2 
ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร  ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จึงบัญญัติใหขอบังคับของ
คุรุสภาที่เปนนิติกรรมทางปกครองตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ธิการและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงใหใชบังคับไดซ่ึงผูเขียนมีความเห็นดวยเปน
อยางยิ่ง

4.8 การใชอํ านาจกึ่งตุลาการ
นอกจากคุรุสภาจะมีอํ านาจในการใชอํ านาจของฝายปกครองโดยใชมาตรการทาง

กฎหมายที่เปนนิติกรรมทางปกครองแลว คุรุสภายังมีอํ านาจในการใชอํ านาจกึ่งตุลาการโดยใช
มาตรการทางกฎหมายที่เปนนิติกรรมทางตุลาการดวย  การที่คุรุสภาเปนองคกรฝายปกครองมิได
หมายความวา คุรุสภาจะทํ านิติกรรมทางปกครองไดแตเพียงอยางเดียว แตยังสามารถทํ านิติกรรม
ทางตลุาการไดอีกดวย  แนวความคิดเชนวานี้ สอดคลองกับแนวความคิดทางกฎหมายปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสที่องคกรฝายปกครองอาจออกนิติกรรมไดทั้งนิติกรรมทางปกครองและนิติกรรม
ทางตุลาการ50

คุรุสภาสามารถทํ านิติกรรมทางตุลาการไดในกรณีที่เกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยา
บรรณแหงวิชาชีพครู จรรยาบรรณผูบริหารสถานศึกษา จรรยาบรรณผูบริหารการศึกษา และจรรยา
บรรณบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซ่ึงกฎหมายใหอํ านาจแกคุรุสภาที่จะวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีผู
ประกอบวิชาชีพครู ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
และผูประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นถูกกลาววา ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติสภาครุและบุคลากรทางการศึกษา

                                                 
50 ชาญชัย  แสวงศักดิ์. “ขอพิจารณาบางประการเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง

ตามแนวความคิดของฝรั่งเศส.”  วารสารกฎหมายปกครอง, หนา 168.
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การพิจารณาคดีเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นถือวา 
เปนนติิกรรมทางตุลาการประเภทหนึ่งดวย เหตุผลดังตอไปนี้

ประการแรก  หลักเกณฑในทางเนื้อหาการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยา
บรรณของวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมี
เนื้อหาอยูที่การพิจารณาวา ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บคุลากรทางการศึกษาอื่นที่ ถูกกลาวหานั้นมีสิทธิจะประกอบวิชาชีพดังกลาวตอไปอีกหรือไม และ
โตแยงสิทธิหรือไม ซ่ึงจะเห็นไดวา ถาผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพลงโทษใหพักใบอนุญาตตาม
มาตรา 54(4) หรือลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 54(5) แลว  ผูนั้นไมสามารถประกอบวิชา
ชีพคร ู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตอไปไดตามความใน
มาตรา 56 ซ่ึงบัญญัติหามมิใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต  สํ าหรับ
การมีสิทธิโตแยงสิทธิของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บคุลากรทางการศึกษาอื่นนั้นมีบัญญัติไวในมาตรา 55 โดยบัญญัติใหผูถูกลงโทษตามมาตรา 54(2) 
(3) (4) หรือ (5) อาจอุทธรณค ําวนิจิฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตอคณะกรรมการคุรุสภา
ไดภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจงคํ าวินิจฉัย

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาโครงสรางของคดีที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นแลวจะพบวา โครงสรางของ
คดมีอีงคประกอบครบ 3 ประการตามหลักเกณฑในทางเนื้อหาของนิติกรรมทางตุลาการ ประกอบ
ดวย

1. มปีญหาทางกฎหมายเสนอตอเจาหนาที่ตามกฎหมายมหาชน ในกรณีนี้มีบัญญัติไว
ในมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยบัญญัติให
บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลาการทางการศึกษาอื่นมีสิทธิ
กลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูนั้นโดยทํ าเรื่องยื่นตอคุรุสภา เมื่อคุรุสภาไดรับเรื่องการกลาวหาหรือ
ขอกลาวโทษตามมาตรา 51 ใหเลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องตอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดย
ไมชักชา  จะเหน็ไดวา เจาหนาที่ตามกฎหมายมหาชนในที่นี้ คือ พนักงานเจาหนาที่คุรุสภาฝาย
รับเรือ่งดังกลาวรวมทั้งเลขาธิการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพดวย

2. มีการใหทางออกสํ าหรับปญหากฎหมายนั้นซ่ึงมีบัญญัติไวในมาตรา 20(3) และ
มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  กลาวคือ คณะ
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กรรมการคุรุสภาเปน ผูมีอํ านาจวินิจฉัยอุทธรณคํ าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่มีคํ าส่ัง
ลงโทษผูประกอบวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น

3. มีคํ าตัดสินซ่ึงมาจากทางออกสํ าหรับปญหาดังกลาวในขอ 2 ในกรณีนี้ คณะ
กรรมการ คุรุสภามีอํ านาจวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

3.1 ยกขอกลาวหา
3.2 ตักเตือน
3.3 ภาคทัณฑ
3.4 พกัใชใบอนุญาตมีกํ าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน 5 ป
3.5 เพิกถอนใบอนุญาต

ประการท่ีสอง  หลักเกณฑในทางรูปแบบการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ของครุุสภาจะพบวา มีหลักเกณฑในทางรูปแบบของนิติกรรมทางตุลาการ 3 ประการ คือ

1. รูปแบบขององคกรของคุรุสภามีความเปนอิสระในการวินิจฉัยชี้ขาดในระดับหนึ่ง
เพราะใชรูปแบบของคณะกรรมการ และมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ 
กรรมการคนหนึ่ง มี 1 เสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิม่ขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเปน   เสียงชี้ขาด

2. มีรูปแบบวิธีพิจารณาความคลายศาล  ในกรณีนี้มีบทบัญญัติใหผูซ่ึงไดรับความ
เสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผูไดรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ผูบริหาร สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นโดยทํ าเรื่องยื่นตอคุรุสภา  
ในการด ําเนินคดีเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ประธานมาตรฐานวิชาชีพตองแจงขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษ พรอมทั้งสงสํ าเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ถูกกลาวหาหรือถูกกลาว
โทษลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มพิจารณา และผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทํ าคํ า
ช้ีแจงหรอืน ําพยานหลักฐานใดๆ สงใหคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรืออนุกรรมการภายใน 15 
วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือภายในเวลาที่คณะกรรมการ
มาตรฐานวชิาชีพกํ าหนด  คํ าวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 54(2) (3) (4) หรือ (5) ของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภาใหทํ าเปนคํ าส่ังคุรุสภาพรอมดวยเหตุผลของคํ าวินิจฉัย 
ช้ีขาดและภายหลังจากการวินิจฉัยช้ีขาดเลขาธิการคุรุสภาตองแจงคํ าส่ังคุรุสภาไปใหผูถูกกลาวหา
หรือถูกกลาวโทษเพื่อทราบ
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3. คํ าวินิจฉัยช้ีขาดคดีเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ถือเปนที่สุดในขั้นของฝายบริหารเทา
นัน้ ผูที่ถูกคุรุสภาวินิจฉัยช้ีขาดวาเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ยังมีสิทธิเสนอคํ าฟองตอศาลปกครองได  ทัง้นี้ เพราะคุรุสภาเปน
หนวยงานทางปกครองและมีอํ านาจใชอํ านาจของฝายปกครองที่มีนิติกรรมทางปกครองเปนเครื่อง
มอืในการจัดทํ าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการ
ศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546

จากการพัฒนาหลักเกณฑในทางเนื้อหาและหลักเกณฑในทางรูปแบบของคุรุสภา
ดังกลาวแลวกลาวไดวา คุรุสภามีอํ านาจใชอํ านาจกึ่งตุลาการโดยมีนิติกรรมทางตุลาการเปน
เครื่องมือหรือเปนมาตรการทางกฎหมายของคุรุสภาในฐานะฝายปกครองในการจัดทํ าบริการ
สาธารณะเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของคุรุสภาตามบทบัญญัติวาดวยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งบัญญัติไว
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

4.9 การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
กฎหมายบัญญัติใหวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา เปนวิชาชีพ

ควบคุมตามพระราชบัญญัติสภาครูและคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 สอดรับกับมาตรา 
53 แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา  ซ่ึงกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมิไดมีบทบัญญัติใหบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนเปนวิชาชีพควบคุมแตเมื่อดูมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 ซ่ึงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา  “ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ครู ผูบริหารสถาน
ศกึษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546” สํ าหรับบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน กฎกระทรวงกํ าหนดใหนิเทศกเทานั้นที่เปนวิชาชีพควบคุม แตในอนาคตอาจกํ าหนดเพิ่มไดตาม
มาตรา 43 วรรคหนึ่ง  โดยก ําหนดโดยกฎกระทรวง

การประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศกึษาอืน่มมีาตรการทางกฎหมายกํ าหนดไวในมาตรา 43 โดยถือวาเปนการประกอบวิชาชีพควบคุม
ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา วิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
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หรือวิชาชีพศึกษานิเทศกจากคุรุสภาดวย จึงจะประกอบวิชาชีพดังกลาวได ผูใดฝาฝนมาตรา 43
มีความผิดตามมาตรา 78  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจํ า
ทัง้ปรบั เวนแตกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

(1) ผูที่เขามาใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษาเปนครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษ
ทางการศึกษา

(2) ผูที่ไมไดประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนแตในบางครั้งตองทํ า
หนาที่  สอนดวย

(3) นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมหรือผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ซ่ึงทํ าการฝกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงเปนผูใหการ
ศึกษาหรือฝกอบรม  ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด

(4) ผูที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(5) ผูที่ทํ าหนาที่สอนในศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ หรือ

สถานทีเ่รียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด

(6) คณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

(7) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
(8) บคุคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด
สวนมาตรา 44 บัญญัติให ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม ตองมีคุณ

สมบตัิและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติ

(1) มอีายุไมตํ่ ากวายี่สิบปบริบูรณ
(2) มวีฒุิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง
(3) ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา

เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงือ่นไขที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด

(ข) ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(2) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(3) เคยตองโทษจํ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศกัดิ์แหงวิชาชีพ

ครุุสภาไดออกขอบังคับวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547  โดยอาศัยอํ านาจ
ตามความในมาตรา 9(11) มาตรา 45 มาตรา 84 และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยกํ าหนดประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว 4 ประเภท คือ

(1) ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแกครูซ่ึงประกอบวิชา
ชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถาน
ศกึษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ตํ่ ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หมายถึงใบอนุญาตที่ออกใหแก
ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งปฏิบัติงานในตํ าแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ตํ่ ากวาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน

(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกใหแก
ผูบริหารการศึกษาซึ่งปฎิบัติงานในตํ าแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เชน ผูอํ านวยการสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํ านวยการสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ตํ าแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งปฏิบัติงานในตํ าแหนงเทียบเทาผูบริหารนอกสถานศึกษาระดับเขต
พืน้ที่การศึกษา

(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น หมายถึง ใบอนุญาตที่ออก
ใหแกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซ่ึงเปนผูทํ าหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงาน
เกีย่วเนือ่งกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนเิทศ และการบริการการศึกษาใหหนวยงาน
การศกึษาตางๆ ซ่ึงหนวยงานการศึกษากํ าหนดตํ าแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพตาม (1) (2) (3) และ (4) มีอายุ 5 ปนับแตวันออกใบอนุญาต
ฉะนั้น ตองตอใบอนุญาตทุก 5 ป

นอกจากจะมีมาตรการทางกฎหมายหามบุคคลที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แลว ยังมีมาตรการทาง
กฎหมายตามมาตรา 46 หามมิใหสถานศึกษารับผูไมไดรับใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพควบคุม
ตามกฎหมายนี้ในสถานศึกษาดวย และผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตวิชาชีพควบคุมดังกลาวตองประพฤติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตาม ที่กํ าหนดในขอบังคับของคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้
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ก. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา แบงออกเปนมาตรฐานวิชาชีพ 4 ประเภท คือ
(1) มาตรฐานวิชาชีพครู
(2) มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
(3) มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
(4) มาตรฐานของวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก)

มาตรฐานวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศกึษาอื่น ประกอบดวย

(1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติตน

มาตรฐานวิชาชีพของแตละตํ าแหนงคุรุสภาใหคํ าจํ ากัดความและความหมายไวดังตอไป
นี้ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา51 คือ  ขอก ําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตาม
เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการจาก
วิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายใหความสํ าคัญกับวิชาชีพทางการ
ศกึษา และก ําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู 
ทกัษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กํ าหนดใหมี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย

1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอกํ าหนดสํ าหรับผูที่จะเขามา
ประกอบวิชาชีพ จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรูความ
สามารถ และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายถงึ ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให
เกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กํ าหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความ
ชํ านาญในการประกอบวิชาชีพ  ทั้งความชํ านาญเฉพาะดานและความชํ านาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กํ าหนดวามีความรู ความ

                                                 
51 สํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา.  (2548).  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา.  หนา 4.
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สามารถ และความชํ านาญเพียงพอที่จะดํ ารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือ
ไม  นัน่ก็คือการกํ าหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู
ประกอบวิชาชีพ  โดยมจีรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ 
เพือ่ด ํารงไวซ่ึงชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยา
บรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะกํ าหนดเปนขอบังคับตอไป  หากผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทํ าใหเกิดความ เสียหายแกบุคคลอื่นจนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลว ผูนั้น
อาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

(1) ยกขอกลาวหา
(2) ตักเตือน
(3) ภาคทัณฑ
(4) พกัใชใบอนุญาตมีกํ าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกิน 5 ป
(5) เพิกถอนใบอนุญาต

ผูที่ถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดใหลงโทษโดยตักเตือน ภาคทัณฑ
พักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณคํ าวินิจฉัยตอคณะกรรมการคุรุสภาไดภายใน 
30 วัน  นบัแตวันไดรับแจงคํ าวินิจฉัย

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เหมือนกับมาตรการทางกฎหมายในองคกรวิชาชีพอ่ืนทั้งใน
ประเทศไทยและในตางประเทศแตผูเขียนมีความเห็นวา ควรจะมีการแกไขพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง และมาตรา 53 วรรคสาม เพื่อให
สอดรับกันโดยในสวนมาตรา 43 วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546 ซ่ึงมคีวามวา“ใหวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม
ตามพระราชบัญญัตินี้” แกไขเปน “ใหวชิาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติ
นี”้สวนมาตรา 53 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงมีความวา “ใหมี
องคกรวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา”  แกไขเปน “ใหมีองคกรวิชาชีพการ
ศกึษา.......” ทั้งนี้  เพราะในมาตรา 4 ไดบัญญัติความหมายของคํ าวา “ ผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศกึษา” ไวแลววา  หมายความวา  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทาง
การอืน่ ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  การใชความวา “วิชา
ชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น” จึงไมมีความ
จ ําเปนเพราะฟุมเฟอยยืดยาว  และพบวาคุรุสภาเองก็ใชคํ าวา “วิชาชีพทางการศึกษา”  เชนใชคํ าวา 
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“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา”  และ  “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  ในหนังสือ
มาตรฐานวิชาชีพของสํ านักงานเลขาธิการคุรุสภาและในคูมือประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งพิมพ
โดยสํ านักงานเลขาธิการคุรุสภา  เมื่อธันวาคม 2547  (เอกสารโรเนียว) ผูเขียนเห็นวา คํ าวา “วิชาชีพ
การศึกษา”  เปนคํ าที่ส้ันและครอบคลุมทั้งวิชาชีพครู วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา วิชาชีพผูบริหาร
การศกึษา  และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น หากนํ าคํ าวาดังกลาวไปเขียนในมาตราตางๆ ใน
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะแกไขปรับปรุงใหมแลวก็เปนคํ าที่ส้ันแตมี
ความหมายครอบคลุมวิชาชีพทั้ง 4 ประเภท อีกประการหนึ่ง การลงโทษฐานพักใชใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ผูเขียนเห็นวา  การบัญญัติการพักใช
ใบอนญุาตไมเกิน 5 ป ตามมาตรา 54 (4) เปนเวลาที่ยืดยาวเกินไป ควรลดเหลือเพียง 2 ป เพื่อให
โอกาสแกผูถูกลงโทษกลับตัวประพฤติตนเปนคนดี และใหโอกาสกลับเขาประกอบวิชาชีพทางการ
ศกึษาใหมอีก แตควรมีมาตรการลงโทษหนักขึ้นหากมีการประพฤติผิดซํ้ าอีก

แตอยางไรก็ตามมาตรการทางกฎหมายที่นาจะมีประสิทธิภาพในการกํ ากับควบคุม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทาง
การศกึษาอื่น คือ มาตรการทางกฎหมายที่กํ าหนดไวมาตราที่ 49 วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติไววา  “ตองจัด
ใหมีการประเมินระดับคุณภาพของผูรับใบอนุญาตอยางตอเนื่องเพื่อดํ ารงไวซ่ึงความรูความสามารถ
และความชํ านาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คุรุสภากํ าหนด” ในประเด็นนี้ หากคุรุสภาถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอมาตรการทางกฎหมายนี้จะ
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคอยางแนนอน

ข. จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
                       คุรุสภาไดกํ าหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการ
ศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไวในขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 
ขอ 21 ขอ 22 ของขอบังคับคุรุสภาวาดวย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
โดยอาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (11) (จ) (ฉ) มาตรา 49 และมาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดกํ าหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพไว
วาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ  ดงัตอไปนี้
                             (1) จรรยาบรรณตอตนเอง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง 
พฒันาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ  สังคม
และการเมืองอยูเสมอ
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(2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา
ซ่ือสัตยสุจริตรับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
                         (3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา 
เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกํ าลังใจ แกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่ โดยเสมอหนา 
โดย
                           - ตองสงเสริมใหการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษย และ
ผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ

- ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย  วาจา  และจิตใจ
- ตองไมกระทํ าตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ 

อารมณ และสังคมของศิษยหรือผูรับบริการ
- ตองใหบริการดวยความจริงใจ และเสมอภาคโดยไมเรียกรับหรือยอมรับ

ผลประโยชนจากการใชตํ าแหนงหนาที่โดยมิชอบ
(4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึง

ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค   โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคี
ในหมูคณะ
     (5) จรรยาบรรณตอสังคม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตน
เปนผูนํ าในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ส่ิงแวดลอม 
รักษาผลประโยชนของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุข

ผูเขยีนมีความเห็นวาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา  7   บญัญตัใิหคุรุสภาเปนสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพือ่ก ําหนดมาตรฐานวิชาชีพออก และเพิกถอนใบอนุญาต กํ ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชา
ชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ซ่ึงไดแกผูรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นถือปฏิบัติ

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เปนมาตรการทางกฎหมายในการกํ ากับ ควบคุม  
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบ
ดวย  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติ
ตน ทั้งนี้ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผูเขาสูวิชาชีพตองมีมาตรฐานความรูและประสบ
การณวชิาชีพตามที่คุรุสภากํ าหนด จึงจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเมื่อเขาสูวิชาชีพแลว 
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จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ มาตรฐานการปฏิบัติตน มาตรฐานวิชาชีพทางการ
ศึกษานี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับใบอนุญาต เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบตัใิหมีมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นใหแกสังคม ทั้งเปนหลักประกันให
แกผูเรียนและผูปกครองจะไดครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศกึษาอืน่ (ศึกษานิเทศก) ที่มีความรูและคุณธรรม สงผลตอการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและ
พฒันาการศึกษาของชาติตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542

4.10 การก ํากับดูแลควบคุมการใชอํ านาจมหาชนขององคกรวิชาชีพครูโดยรัฐ
คุรุสภาเปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อดํ าเนินบริการสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นโดยใชงบประมาณแผนดิน 
รวมทั้งมีสิทธิใชทรัพยสินของรัฐ ฉะนั้น มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 จึงบัญญัติใหคุรุสภามีความสัมพันธกับรัฐบนพื้นฐานความเปนอิสระอยูภายใต
การควบคุมของรัฐในลักษณะของการ กํ ากับดูแล (tutelle) ดงัตอไปนี้

4.10.1 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อ
ปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 รวมทั้งมีอํ านาจตีความ
และวนิจิฉยัช้ีขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติการ อํ านาจหนาที่ของผูดํ ารงตํ าแหนงหรือ
หนวยงานตางๆ ตามที่กํ าหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 254652

4.10.2 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษามีอํ านาจหนาที่53

4.10.2.1 กํ ากับดูแลการดํ าเนินงานของคุรุสภา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐ
ใหคุรุสภา

4.10.2.2 ส่ังการเปนหนังสือใหกรรมการคุรุสภาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ
คุรุสภา รวมทั้งใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดํ าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
คุรุสภาก็ได

                                                 
52 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 6.
53 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 75.
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4.10.2.3 ส่ังเปนหนังสือใหคุรุสภาระงับหรือแกไขการกระทํ าใดๆ ที่ปรากฏวาขัดตอ
วตัถุประสงคของคุรุสภา ขัดตอกฎหมาย หรือขอบังคับของคุรุสภา

4.10.2.4 ใหคุรุสภาเสนอรายงานประจํ าปเกี่ยวกับผลการดํ าเนินงานดานตางๆ ของ
คุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดํ าเนินงาน แผนการเงิน และงบ
ประมาณของปตอไปตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ54

4.10.2.5 ใหสํ านักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การ
บญัชีของคุรุสภาเปนประจํ าทุกป แลวรายงานใหรัฐสภาทราบ55

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกํ ากับควบคุมคุรุสภาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 
มาตรา 75 ไมแตกตางจากองคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทยแตมาตรา 76 และมาตรา 77 แหง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 นบัไดวา มีความเขมขนกวาองคกรวิชา
ชีพอ่ืนในประเทศไทยโดยเฉพาะมาตรา 77 ที่บัญญัติใหสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของคุรุสภาประจํ าป แลวรายงานใหรัฐสภาทราบนั้นถือไดวา 
เปนมาตรการทางกฎหมายในการกํ ากับควบคุมคุรุสภาที่มีความเชื่อมโยงถึงฝายนิติบัญญัติดวยแตก็
ไมใชเร่ืองที่แปลกเพราะคุรุสภามีฐานะเปนหนวยงานของรัฐยอมถูกกํ ากับควบคุมดานการเงินและ
การบัญชีโดยองคกรอิสระที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือ สํ านักงานการตรวจเงิน
แผนดินและรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีของคุรุสภาใหรัฐสภาซึ่ง
เปนฝายติติบัญญัติไดรับทราบดวย ซ่ึงตางจากองคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทยที่ไดรับมอบอํ านาจ
จากรฐัในการควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้น แตไมมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ

4.11 โทษทางอาญา
องคกรวิชาชีพทุกองคกรวิชาชีพหากไมมีมาตรการทางกฎหมายอาญาก็จะไมสามารถ

ลงโทษผูประพฤติผิดกฎหมายได เชนเดียวกับคุรุสภาในฐานะเปนหนวยงานรัฐทํ าหนาที่องคกรวิชา
ชีพก็ไดรับมาตรการทางกฎหมายอาญาเชนเดียวกับองคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทยเพื่อเปน
มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผูประพฤติผิดตามบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงบัญญัติไว 2 มาตรา คือ มาตรา 78 และมาตรา 79 โดยมาตรา 78 
บัญญัติวาผูไดฝาฝนมาตรา 43 ตอง  ระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือ

                                                 
54 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 76.
55 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  มาตรา 76.

DPU



94

ทัง้จํ าทั้งปรับ และมาตรา 79 บัญญัติวาผูใด  ฝาฝนมาตรา 46 หรือมาตรา 56 ตองระวางโทษ
จ ําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจํ า  ทั้งปรับ

4.12 สถานะทางกฎหมายของคุรุสภาเปนองคกรวิชาชีพหรือเปนองคการมหาชนอิสระทํ าหนาที่
องคกรวิชาชีพ

ครุุสภาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ คือ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จึงไมใชสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการและไมใช
รัฐวิสาหกิจเพราะไมมีวัตถุประสงคแสวงหากํ าไรแตกฎหมายบัญญัติใหคุรุสภาอยูภายใตกํ ากับควบ
คมุของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีประเด็นที่จะพิจารณาวา คุรุสภามีสถานะทางกฎหมายเปนองคกร
วชิาชพีหรือองคการมหาชนอิสระทํ าหนาที่องคกรวิชาชีพ ฉะนั้น ผูเขียนจึงจํ าเปนตองวิเคราะหให
เห็นวาคุรุสภามีสถานะทางกฎหมายเปนหนวยงานประเภทใด โดยจะนํ าลักษณะของวิชาชีพ 
หลักเกณฑและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพและการควบคุมการประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
ลักษณะและองคประกอบขององคการมหาชนมาประกอบการวิเคราะห

4.12.1 ลักษณะของวิชาชีพ56 (The Nature of Professions) อันเปนลักษณะพื้นฐานทั่วไปของ
วชิาชพีจะตองประกอบไปดวย 4 ลักษณะ (characteristics) คือ

(1) ลักษณะของงาน  (The nature of the work)  จะตองปรากฏลักษณะ  ประการแรกงานที่
ท ําจะ ตองใชความชํ านาญ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา   และประการที่สอง  สวนประกอบของงาน
ทีท่ํ าจะตองเปนการ ใชสติปญญา (mental) มากกวาใชฝมือ  (manual)  และประการทีส่าม  จ ําเปน
ตองมรีะยะเวลาทีใ่ชอบรมทัง้ในดานทฤษฎแีละปฏบิตักิอนทีจ่ะสามารถปฏบิตักิาร (perform)  ในงาน
นัน้ไดอยางพอเพียง

(2) ลักษณะที่เปนจรรยาบรรณ  (The moral aspect)  ผูปฏิบัติตามวิชาชีพจะตองกระทํ า
การหรือไดรับการคาดหมายวาตองกระทํ าการตามหลักเกณฑทางศีลธรรมจรรยา(moral
principles)  และมีความซื่อสัตย

นอกจากนี้ผูประกอบการวิชาชีพจะตองเสนอมาตรฐานชั้นสูงของการบริการในวิชาชีพ
นั้น (a high standard of service for its own sake) อีกทัง้ยังมีหนาที่ตอสังคมซึ่งอาจนอกเหนือหรือ
เกนิเลยไปจากหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอลูกคาและอาจปฏิปกษกับผลประโยชนของลูกคา

(3) มลัีกษณะเปนองคกรที่รวมตัวกันเปนหมูคณะ (collective organization) เพื่อวัตถุ
ประสงคหรือประโยชนในการเสาะหาทางที่จะสงเสริมมาตรฐานทั้งหลายของการประกอบวิชาชีพ 

                                                 
56 Rupert M. Jackson and John L. Powell.  (1987).  Professional Neghigence.  pp. 1-2.
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(to uphold the standards of profession)  และออกกฎเกณฑในการประกอบวิชาชีพ (issue 
professional codes) ในเรื่องที่เปนสาระสํ าคัญของการปฏิบัติการศีลธรรมและจรรยา

(4) มีสถานภาพสูงในสังคม ( status )  การกํ าหนดขอบเขตของอาชีพ (occupotions)
ใดวาเปน  วชิาชพี (professions)  นัน้จะเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไป  แตอยางไร
กต็ามวชิาชพีทีเ่กดิขึน้ใหมโดยสวนใหญแลวจะยังคงไวซ่ึงลักษณะของวิชาชีพดังที่กลาวมาขางตน

4.12.2 มาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standards)  คืออะไร
มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติการ (practice)  ในวิชาชีพของแตละ

วิชาชีพ  ซ่ึงเปนที่ยอมรับหรือถูกกํ าหนดหรือถูกสรางขึ้นโดยสมาชิกหรือคณะกรรมการตาม
กฏหมายที่ควบคุมผูประกอบวิชาชีพนั้น ซ่ึงหากผูประกอบวิชาชีพไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
นัน้ๆ แลวก็ถือไดวาเปนพยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูประกอบวิชาชีพไดปฏิบัติการตามวิชา
ชีพตามมาตรฐานแหงความชํ านาญของผูประกอบวิชาชีพทั่วๆ ไป (standard of skill of the average 
practioner)

4.12.3 หลักเกณฑการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู
การจัดตั้งองค กรวิชาชีพโดยทั่วไปจะกระทํ  าโดยรัฐเป นผู อนุมัติในการจัดตั้ง

การจัดตั้ งองค กรวิชาชีพตองตราเป นกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ  อาทิ  การจัดตั้งสภา
ทนายความ  โดยตราเปนพระราชบญัญตักิบัสภาทนายความ พ.ศ. 2528  ผูกอตัง้ ไดแก ผูประกอบวชิา
ชีพที่ตองติดตอกับประชาชนใหอยูในระเบียบวินัยอันดีไมใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบวิชาชีพนั้นๆ องคกรบริหารขององคกรวชิาชพีมทีัง้ตวัแทนผูประกอบวชิาชพี และมาจาก
ตัวแทนของรัฐ แตโดยหลักการแลวจะมีตัวแทนผู ประกอบวิชาชีพมากกวาตัวแทนที่มาจากรัฐ 
โครงสรางขององคกรวิชาชีพจะมีระบบบริหารภายในที่เปนแบบเอกชน แตในการดํ าเนินงานของ
องคกรวิชาชีพมีการใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชน  กลาวคือ องคกรวชิาชพีไดรับมอบอ ํานาจจากรฐั
ใหใชอํ านาจของฝายปกครอง ไดแก อํ านาจในการตรากฎขอบงัคบัหรอืหลักเกณฑในการประกอบวิชา
ชีพ การควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและอํ านาจของฝายตุลาการ ไดแก อํ านาจในการ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเมื่อสมาชิกขององคกรวิชาชีพกระทํ าผิดขอบังคับทางวิชาชีพซ่ึงถือเปนนิติ
กรรมทางปกครองและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอันมีสถานะเปนคํ าพิพากษาของ
ศาลซึ่งเปนอํ านาจของศาล เห็นไดวาการจัดตั้งองคกรวิชาชีพมีหลักเกณฑในการจัดตั้งองคกรวิชา
ชีพโดยเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากหลักเกณฑการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคม และ
สหภาพแรงงาน  แมจะปรากฏวากอนป ค.ศ. 1940 ในตางประเทศจะมีการจัดตั้งองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ขึ้นมีฐานะเปนองคกรมหาชนอิสระ  แตหลังจากป ค.ศ. 1940 แลว  องคกรวิชาชีพที่เกิดขึ้น
มสีภาพเปนองคกรเอกชนที่จัดทํ าบริการสาธารณะ  สวนองคกรวิชาชีพตางๆ ที่กอตั้งขึ้นในประเทศ
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ไทยในปจจุบันลวนแตจัดตั้งขึ้นภายใตหลักเกณฑการจัดตั้งองคกรวิชาชีพและมีฐานะเปนองคกร
เอกชนทีจ่ดัท ําบรกิารสาธารณะ  กลาวคอื องคกรวชิาชพีตางๆ ในประเทศไทย อาท ิ สภาทนายความ 
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวิศวกร สภาสถาปนิก เปนตน  มีโครงสรางและระบบบริหารงาน
ภายในที่เปนแบบเอกชน และไดรับมอบอ ํานาจจากรฐัใหใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชน คอื มอํี านาจ
ในการตราขอบงัคบั หรือหลักเกณฑในการประกอบวิชาชีพ การควบคมุการออกใบประกอบวชิาชพี 
ซ่ึงเปนนติกิรรมทางปกครอง และอ ํานาจในการพจิารณาลงโทษทางวนิยั  เมือ่สมาชกิขององคกรวชิา
ชีพกระท ําผิดขอปฏิบตัทิางวชิาชพี อันมฐีานะเปนคํ าพิพากษาของศาล

4.12.4 สถานะทางกฎหมายขององคกรวิชาชีพ
(1) องคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายของฝรั่งเศส

                        องคกรวิชาชีพ57 (organismes professionnels) ไดแก องคกรเอกชนที่ทํ าหนาที่รับ
ผิดชอบในการควบคุมวินัยในการประกอบวิชาชีพดวยมาตรการตางๆ เชน การวางกฎขอบังคับทาง
วิชาชีพการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพิจารณาลงโทษเมื่อมีการกระทํ าผิด และ
เพกิถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน
                     แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดองคกรวิชาชีพมีมานานแลวโดยไดมีการนํ ามาใชกับ 
ผูประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม เชน สภาทนายความ (ordre des avocats) คณะกรรมการ
ผูประกอบวิชาชีพรับรองนิติกรรม (chambre de discipline des notaires) เปนตน โดยองคกรวิชาชีพ
ตางๆ  เหลานี้มีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระ (établissement public)
                         ตอมาในป ค.ศ. 1940 ไดมีการจัดตั้งองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับกระบวนการ
ยตุิธรรมขึ้นมาอีก  คือ องคกรวิชาชีพเกษตรกร  (la corporation paysanne)  องคกรวิชาชีพแพทย 
(ordre des médecins) องคการวิชาชีพสถาปนิก (ordre des architectes)  และองคกรวิชาชีพเภสัชกร 
(ordre des pharmaciens) เปนตน องคกรวิชาชีพตางๆ ที่เกิดขึ้นมาภายหลังนี้มีสภาพเปนองคกร
เอกชนที่จัดทํ าบริการสาธารณะ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมหรือการดํ าเนินงานขององคกรวิชาชีพตางๆ 
เหลานี้เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนมหาชน กลาวคือ ควบคุมผูประกอบวิชาชีพที่
ตองติดตอกับประชาชนใหอยู ในระเบียบวินัยอันดี ไมใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบวิชาชีพนั้นๆ

ค ําวินิจฉัยศาลปกครองคดี Bouguen ลงวนัที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1943 ถือไดวาเปนคํ า
วินิจฉัยหลักที่ใหการรับรองการดํ าเนินงานขององคกรวิชาชีพวาเปนการจัดทํ าบริการสาธารณะ 

                                                 
57  นันทวัฒน  บรมานนท.  เลมเดิม.  หนา 71 - 72.
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โดยศาลปกครองไดกลาวไวในตอนหนึ่งของคํ าวินิจฉัยที่มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอน
คํ าส่ังขององคกรวิชาชีพแพทยวา

“......ผูบัญญัติกฎหมายตองการที่จะใหองคกรวิชาชีพและการควบคุมการประกอบ
วชิาชพีแพทยมีสถานะเปนบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง แมคณะกรรมการองคกรวิชาชีพแพทยจะ
มไิดมีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระก็ตาม.......”
     แมวาองคกรวิชาชีพจะมีโครงสรางและระบบการบริหารงานภายในที่เปนแบบ
เอกชนก็ตามแตในการดํ าเนินการขององคกรวิชาชีพกลับมีการใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชน 
กลาวคือ อํ านาจในการตรากฎขอบังคับ หรือหลักเกณฑในการประกอบวิชาชีพ การควบคุม
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซ่ึงถือเปนนิติกรรมทางการปกครอง (acte administratif) หรือ
อํ านาจในการพิจารณาลงโทษทางวินัยเมื่อสมาชิกขององคกรวิชาชีพทํ าผิดขอปฎิบัติทางวิชาชีพและ
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อันมีสถานะเปน คํ าพิพากษาของศาล (decisions 
juridictionnelles)

เหตุผลที่องคกรวิชาชีพมีทั้งอํ านาจฝายเดียวของฝายปกครองในการวางกฎเกณฑ
ตางๆ และอํ านาจของศาลในการพิจารณาวินิจฉัยความผิด ก็เนื่องมาจากองคกรวิชาชีพเหลานี้ไดรับ
มอบอ ํานาจจากรัฐใหเปนผูดูแลควบคุมและดํ าเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนมากที่สุด จึงตองมีการมอบอํ านาจของรัฐบางประการใหเพื่อที่จะสามารถจัด
ระเบยีบในการประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
                         ทัง้หมดที่กลาวมาถึงในบทนี้ ไดแสดงถึงประเภทตางๆ ของบริการสาธารณะที่จัด
ทํ าขึ้นโดยรัฐ ซ่ึงหมายถึงบริการสาธารณะระดับชาติและบริการสาธารณะระดับทองถ่ิน รวมทั้ง
บริการสาธารณะบางประเภทที่รัฐมอบใหเอกชนเปนผูจัดทํ า

(2) องคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายสกอตแลนด
สภาครู (องคกรวิชาชีพครู) จัดตั้งขึ้นตามหลักการคือ ตองการใหครูมีอํ านาจใน

การควบคุมกิจกรรมของตนเองมากขึ้น จึงเปนมาตรการในการควบคุมและสงเสริมวิชาชีพของตน
เองเฉกเชน วชิาชพีขัน้สูงอ่ืนๆ สภาครูแหงสกอตแลนดมีหนาที่ดูแลรักษาและควบคุมการเขาสูวิชา
ชีพครู58 สภาครูใน สกอตแลนดมีการจัดตั้งอยางเปนทางการโดยพระราชบัญญัติสภาครูสกอตแลนด 
ค.ศ.1965

(3) องคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายไทย

                                                 
58 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2542). ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.  หนา 155.
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  ก. องคกรวิชาชีพวิศวกรหรือสภาวิศวกร จัดตั้งขึน้โดยพระราชบัญญัติ วิศวกร 
พ.ศ. 2542 มาตรา 6 มีฐานะเปนนิติบุคคล ไมมีบทบัญญัติกฎหมายใดใหตองอยูในกํ ากับของ
กระทรวงใดเลยในการตราพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รัฐสภาใหเหตุผลสวนหนึ่งวา “องคกร
อาชีพ  วศิวกรรมไดกอตั้งจนเปนปกแผนแลวสมควรใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรวมตัวกันเปน
องคกรเขามามีสวนรวมชวยรัฐในการควบคุม ดูแล เพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้น”
              ข. องคกรวิชาชีพการสตัวแพทยหรือสัตวแพทยสภา จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
วชิาชพีสัตวแพทย พ.ศ. 2545 มาตรา 7 มีฐานะเปนนิติบุคคล ไมมีบทบัญญัติใดใหเปนหนวยงานใน
สังกดักระทรวงใดเลยในการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 รัฐสภาใหเหตุผล
ในการตราพระราชบัญญัติสวนหนึ่งวา “สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ การสตัวแพทยเสียใหม โดยใหมีองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทยใน
รูปของสภาวิชาชีพ เพือ่สงเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยใหมีความคลองตัวในการดํ าเนิน
งาน และในขณะเดียวกันก็ใหสาขาวิชาชีพดังกลาวทํ าหนาที่ควบคุมและสงเสริมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยและ ควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลซึ่ง
ไมมีความรูอันกอใหเกิดภัยและความเสียหายแกประชาชนซึ่งรูเทาไมถึงการณที่มารับบริการจาก
บคุคลเหลานั้น จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”
                         จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพในตางประเทศไดแกในระบบกฎหมาย
ของฝรั่งเศสและสกอตแลนด กับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพในประเทศไทย ไดแก 
แนวคิดในการตราพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย 
พ.ศ. 2545 พบวา สถานะทางกฎหมายขององคกรวิชาชีพประกอบดวยลักษณะและองคประกอบ
ขององคกรวิชาชีพที่สามารถแยกไดเปน 4 ประการ กลาวคือ
        1. เปนนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
                    2. โครงสรางและระบบบริหารงานภายในเปนแบบเอกชน
                    3. จัดทํ าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยไดรับ 
มอบอํ านาจจากรัฐ
                           4. อยูในการก ํากบัควบคุมของรัฐเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย และกฎหมายวาดวย
องคกรวิชาชีพ
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4.12.5 สถานะทางกฎหมายขององคการมหาชน
     องคการมหาชนถูกจัดลํ าดับไวเปนหนวยงานของรัฐเปนลํ าดับที่ 3 เพราะในระบบ
กฎหมายไทยไดจัดลํ าดับของหนวยงานของรัฐเปน  3 ลํ าดับ ไดแก ลํ าดับที่ 1 สวนราชการ ลํ าดับที่ 
2  รัฐวิสาหกิจ และลํ าดับที่ 3 องคการมหาชน

องคการมหาชนซึ่งมีรูปแบบดั้งเดิมมาจากองคกรที่มีช่ือวา Etablissement Public ใน
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสมีลักษณะและองคประกอบที่สํ าคัญที่สามารถเอื้ออํ านวยใหสามารถรับ
ผิดชอบภารกิจสมัยใหมของรัฐใหมีประสิทธิภาพโดยมีลักษณะและองคประกอบขององคการ
มหาชน  5  ประการ ดังนี้ 59

(1) การเปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล
(2) การไดรับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนจากรัฐ
(3) การมอํี านาจหนาที่และภารกิจเฉพาะดาน
(4) ความเปนอิสระในการบริหารงาน
(5) การอยูในระบบการควบคุมตรวจสอบของรัฐ
ผูเขียนจะไดวิเคราะหในแตละขอวา คุรุสภามีลักษณะและองคประกอบขององคการ

มหาชนครบถวนทั้ง  5  ประการหรือไมดังตอไปนี้
ประการแรก  ครุุสภาเปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลหรือไม
เปนที่ปรากฏชัดวา มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 บัญญัติใหคุรุสภามีฐานะเปนนิติบุคคลในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ไมปรากฎใน
กฎหมายใดบัญญัติใหคุรุสภามีสถานะทางกฎหมายใหเปนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการ
มหาชน  คุรุสภาจึงมีลักษณะและองคประกอบตาม (1)

ประการที่สอง  ครุุสภาไดรับเงินประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนจากรัฐหรือไม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 10 (2) บัญญัติให

คุรุสภาอาจมีรายไดจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน และรัฐก็ไดจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะเงนิอดุหนุนใหคุรุสภาทุกปจากเดิมเคยไดรับเงินอุดหนุนเพียง 7 ลานบาท แตปงบประมาณ 
2549 ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐถึง 100 กวาลานบาท  จงึเขาองคประกอบ  (2)

                                                 
59 สํ านักงาน ก.พ.  (2542).  องคการมหาชน : แนวคิด รูปแบบและวิธีการบริหารงาน.   หนา 10-11.
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ประการที่สาม  ครุุสภามีอํ านาจหนาที่และภารกิจเฉพาะดานหรือไม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9(15) บัญญัติให

คุรุสภามีอํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคุรุสภาที่บัญญัติไวใน
มาตรา 8 ซ่ึงประกอบดวย
 (1) ก ําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํ ากับดุแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ

(2) ก ําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
(3) ประสาน สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
จากวัตถุประสงคซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหคุรุสภามีอํ านาจหนาที่ดํ าเนินการตามวัตถุ

ประสงคของคุรุสภา จะเห็นไดวา คุรุสภามีอํ านาจหนาที่เฉพาะดาน กลาวคือ คุรุสภามีหนาที่เฉพาะ
การควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศกึษาเทานั้นจึงเขาองคประกอบ  (3)

ประการที่สี่  ครุุสภามีความเปนอิสระในการบริหารงานหรือไม
หลักการขององคการมหาชนตองการความเปนอิสระอยางสูงในการบริหารงานให

ลุลวงไปตามภารกิจที่รัฐกํ าหนดให  ดงันัน้ จงึตองการความคลองตัวและอํ านาจตัดสินใจที่เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดภายในองคกรนั้นๆ เอง  ทั้งในเรื่องการกํ าหนดระเบียบขอบังคับในเรื่องการจัดองคกร 
การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการ ตลอดจนการจัดซ้ือจัดจางหรือการ
ควบคมุตรวจสอบประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเปนการภายในอีกดวย

ครุุสภามีองคคณะบุคคล เรียกวา คณะกรรมการคุรุสภาเปนผูใชอํ านาจของคุรุสภาตาม
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 มีอํ านาจออกระเบียบ
ขอบังคับในเรื่องการจัดองคกร การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการ ตลอดจน
การจัดซ้ือจัดจางหรือการควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติเปนการภายในของคุรุสภาซึ่ง
บญัญัติไวในมาตรา 9 มาตรา 20 มาตรา 39 มาตรา 40  มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50และ
มาตรา 58 ขอบังคับของ คุรุสภาที่ออกตามมาตรา 9(11) เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคุรุสภา
แลวตองไดรับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อไดประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาแลวใหใชบังคับได ดังนั้น จึงเห็นไดวา  คุรุสภามีความเปนอิสระในการบริหาร
งานตามหลักการขององคการมหาชนจึงเขาองคประกอบ  (4)

ประการที่หา  ครุุสภาอยูภายใตระบบการควบคุมตรวจสอบของรัฐหรือไม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 บญัญัติไวในมาตรา 7 

ชัดเจนวา คุรุสภามีฐานะเปนนิติบุคคลในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับมาตรา 75(1) 
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บญัญตัใิหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํ านาจกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานของคุรุสภา รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณของรัฐใหคุรุสภามาตรา 75(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษามีอํ านาจสั่งเปน
หนังสือใหกรรมการคุรุสภาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา และจะสั่งใหสงเอกสาร
เกี่ยวกับการดํ าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาก็ได และมาตรา 75(3)
ยังใหอํ านาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเปนหนังสือใหคุรุสภาระงับหรือแกไขการ
กระทํ าใดๆ ที่ปรากฏวา ขัดตอวัตถุประสงค ขัดตอกฎหมาย หรือชัดตอขอบังคับของคุรุสภา 
ยิ่งกวานั้น คุรุสภายังถูกตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีเปนประจํ าทุกป โดยสํ านัก
งานการตรวจเงินแผนดินแลวรายงานใหรัฐสภาทราบตามมาตรา 77 และคุรุสภาตองเสนองาน
ประจํ าปเกี่ยวกับผลการดํ าเนินงานดานตางๆ ของคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี 
ตลอดจนเสนอแผนดํ าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ดวย

จากขอกฎหมายดังกลาวขางตน คุรุสภาอยูภายใตระบบการควบคุมตรวจสอบของรัฐ
เพราะคุรุสภาเปนหนวยงานของรัฐที่ใชเงินงบประมาณจากภาษีอากรของประชาชน จึงทํ าให
คุรุสภาตองอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของรัฐเพราะไมมีองคการสาธารณะใดที่ใชงบประมาณ
แผนดนิที่อาจอางความเปนอิสระอยางสมบูรณโดยปราศจากการตรวจสอบจากรัฐได  ยิง่ไปกวานั้น
ความเปนอิสระขององคการมหาชนก็มีความหมายเพียงความเปนอิสระในทางเทคนิคที่กฎหมาย
รับรองความเปนอิสระไวเพียงเพื่อใหภารกิจที่กฎหมายมอบหมายไวใหสามารถสํ าเร็จลุลวงไปอยาง
มปีระสิทธิภาพเทานั้น 60

ศาสตราจารย ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย  อธิบายเกีย่วกับองคการมหาชนอิสระไวโดยแยก
เปน 3 ประเภท คือ 61

(1) องคการมหาชนอิสระทางปกครอง (établissement Pabulie administratif)
(2) องคการมหาชนอิสระทางอุตสาหกรรมและทางการคา (établissement Public à 

earactée industriel et commercial) และ
(3) องคการมหาชนอิสระทางพื้นที่ (établissement Pulie territorial)

องคการมหาชนอิสระทางพื้นที่ไดแก “สหการของเทศบาล” (le syndicat de 
communtes) ฯลฯ
                                                 

60  สํ านักงาน ก.พ.  (2542).  องคการมหาชน : แนวคิด รูปแบบและวิธีการบริหารงาน.  หนา 11.
61  สมคิด  เลิศไพฑูรย.  (2540).  สถานะทางกฎหมายของสภาตํ าบลนิติบุคคล. ในหนังสือ  รวมบทความ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84  ป ของศาสตราจารย ดร.ประยูร  กาญจนจุล.  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  หนา 150-158.
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เมื่อวิเคราะหกฎหมายจัดตั้งคุรุสภา คือ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับลักษณะและองคประกอบองคกรวิชาชีพและองคการมหาชน
ดงักลาวของตนแลว  สรุปไดวา คุรุสภาเปนหนวยงานของรัฐทํ าหนาที่เปนองคกรวิชาชีพที่จัดทํ า
บริการสาธารณะเกี่ยวกับการ ควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และคุรุสภามีลักษณะการดํ าเนินงานที่มีลักษณะและ
องคประกอบครบขององคกรมหาชนถวนทุกประการและเหมือนกับองคกรวิชาชีพที่มีฐานะเปน
องคการมหาชนอิสระ ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสที่ตั้งขึ้นกอนป ค.ศ. 1940 ที่มีโครงสรางและระบบ
บริหารงานภายในเปนแบบหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงแตกตางกับองคกรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 
1940 ทีไ่ดมกีารพัฒนาการจัดตั้งองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่มีรูปแบบและวิธีการบริหารงานที่มีสภาพ
เปนองคกรเอกชนที่จัดทํ าบริการสาธารณะโดยไดรับมอบอํ านาจจากรัฐใหควบคุมผูประกอบวิชา
ชีพใหอยูในระเบียบวินัยอันดี ไมใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพนั้นๆ
 แตก็มีประเด็นที่สามารถมาโตแยงไดวา ในประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการ
จัดตั้งองคการมหาชน นั่นก็คือ พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายพิเศษ
ที่กํ าหนดรูปแบบและวิธีการจัดตั้งองคการมหาชน และมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 บญัญตัไิววา “องคการมหาชน หมายความวาองคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้“  ถาตีความตรงตัวอักษรก็คือ “องคการ
มหาชน คือ องคการที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ องค การมหาชน พ.ศ. 2542”  แตศาสตราจารย 
ดร.สุรพล  นิติไกรพจน  ไดกลาวไวในหนังสือ  องคการมหาชน : แนวคิดรูปแบบ  และวิธีการ
บริหารงาน  สํ านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  สํ านักงาน  ก.พ.  วา62  องคกรมหาชน
เกิดขึ้นกอนที่จะไดมีการจัดระบบองคการมหาชนขึ้นเหลานี้  เริ่มตนจัดตั้งขึ้นมาเปนครั้งแรกในป  
พ.ศ. 2579  โดยไดมกีารจัดตั้ง สํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยขึ้นตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบฝายทรัพยสินพระมหากษัตริย พ.ศ. 2479  ตอมาไดมีการสถาปนาธนาคารแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2485  และคุรุสภาตามพพระราชบัญญัติครู  พ.ศ.  2488  หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดตั้งองคการ
มหาชนขึ้นเรื่องมาตามสภาพระราชวังและความจํ าเปนของบริหารสาธารณะจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 
2533 ฉะนัน้ผูเขียนจึงเห็นวา เมื่อคุรุสภาไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488  คุรุสภาจึงมี
สถานะทางกฎหมายเปนองคการมหาชนในระบบกฎหมายไทย ตามที่ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติ
ไกรพจน  กลาวไว  แมตอมาในป  พ.ศ. 2546  จะไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ  พ.ศ.  
2588  คุรุสภาก็ยังมีภารกิจที่มีลักษณะและองคประกอบขององคการมหาชนครบถวนทุกประการ 

                                                 
62  สํ านักงาน  ก.พ.  (2542).  องคกรมหาชน ; แนวคิด รูปแบบและวิธีการบริหารงาน.  หนา 13 และ 23.
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ผูเขียนจึงมีความเห็นวา “คุรุสภามีสถานะทางกฎหมายเปนองคกรมหาชน” แตคุรุสภาเปนองคกร
มหาชนที่ทํ าหนาที่องคกรวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปนของรัฐบาลทํ า หนาที่องคกรวิชาชีพ 
หนวยงานเดียวในระบบกฎหมายไทย  จงึควรจดัระบบองคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายไทยใหเปน
ระบบเดียวกันโดยออกกฎหมายพิเศษเพื่อใหรัฐกํ ากับควบคุมการจัดตั้งองคกรวิชาชีพ และควบคุม
การประกอบวิชาชีพเพื่อใหมีมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพและการควบคุม
การประกอบวิชาชีพในระบบกฎหมายไทยเปนไปในรูปแบบเดียวกัน

4.13 ความแตกตางระหวางการควบคุมบังคับบัญชากับการควบคุมกํ ากับ63

4.13.1 อํ านาจบังคับบัญชา คือ อํ านาจที่หัวหนาหนวยงานใชปกครองผูใชบังคับบัญชา เชน 
การที่รัฐมนตรีใชอํ านาจบังคับบัญชาเหนือเจาหนาที่ทั้งหลายในกระทรวง อํ านาจบังคับบัญชาเปน
อํ านาจที่ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆ ก็ไดตามที่ตนเห็นวาเหมาะสม สามารถกลับ แก ยกเลิก 
เพิกถอนคํ าสั่งหรือการกระทํ าของผู ใตบังคับบัญชาไดเสมอ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว 
โดยเฉพาะเปนประการอื่น อยางไรก็ตามการใชอํ านาจบังคับบัญชานี้ตองชอบดวยกฎหมาย ไมใชวา
จะใชไปในทางที่เหมาะสมแตขัดตอกฎหมายได

4.13.2 อํ านาจควบคุมกํ ากับ  นั้นไมใชเร่ืองของความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใต
บงัคบับญัชา แตเปนความสัมพันธระหวางองคกรควบคุมกํ ากับ จึงเปนอํ านาจที่มีเงื่อนไข คือจะใช
ไดกต็อเมื่อมีกฎหมายใหอํ านาจและตองเปนไปตามรูปแบบที่กฎหมายกํ าหนด

ในการควบคุมกํ ากับนั้น องคกรควบคุมกํ ากับไมมีอํ านาจสั่งการใหองคกรภายใตการ
ควบคุมฯ ปฏิบัติการตามที่ตนเห็นสมควร องคกรภายใตการควบคุมฯ ยอมมีความรับผิดชอบ 
(อํ านาจหนาที)่ ตามกฎหมาย ดังนั้น องคกรควบคุมฯ จึงเพียงแตควบคุมกํ ากับใหองคกรภายใตการ
ควบคมุฯ ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายเทานั้น

ในบางกรณกีฎหมายใหอํ านาจองคกรควบคุมฯ ที่จะยกเลิกเพิกถอนหรือเขาส่ังการแทน
องคกรภายใตการควบคุมฯ ซ่ึงเปนเรื่องของขอยกเวน โดยหลักแลวองคกรควบคุมฯ ไมมีอํ านาจทั่ว
ไปทีจ่ะท ําเชนนี้ อันตางกับอํ านาจบังคับบัญชาที่ถือวาโดยทั่วไปมีอํ านาจทํ าได เวนแตจะมีกฎหมาย
หามไมใหทํ า

โดยสรุป อํ านาจบังคับบัญชาเปนอํ านาจในระบบการบริหารงานภายในของแตละนิติ
บุคคล ไมวาจะเปนการบริหารงานภายในรัฐหรือองคกรที่ไดรับการกระจายอํ านาจตางๆ เชน  

                                                 
63 ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  (2544). คํ าอธิบายกฎหมายปกครอง. หนา 86-87.
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เทศบาล และเปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา สวนอํ านาจควบคุมกํ ากับ
นั้นเปนเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐกับนิติบุคคลมหาชนอื่นๆ ที่ตองจัดทํ ากิจการเฉพาะของตน

ผูเขียนพบวา มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 บญัญตัใิหคุรุสภาอยูในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีมาตรา 6 มาตรา 75 มาตรา 76 
และมาตรา 77 ใหอํ านาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารเปนผูกํ ากับ ควบคุมคุรุสภา จึงเห็นวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารมีอํ านาจควบคุม กํ ากับคุรุสภาตามที่กฎหมายบัญญติเทานั้น ไม
มีอํ านาจบังคับบัญชาคุรุสภาDPU



บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรปุ

จากการศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑและแนวทางการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการ
ควบคมุการประกอบวชิาชพีครูในประเทศไทยทัง้ 4 บทดงักลาวมาขางตนแลว มปีระเดน็ทีค่วรสรปุ
ใหเหน็ภาพรวมของการจดัตัง้องคกรวชิาชพีครู และการควบคมุการประกอบวชิาชพีครู  ดงัตอไปนี้

5.1.1 กอน พ.ศ. 2488 ไมมีองคกรทํ าหนาที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพครูเพราะการศึกษา
จะเรยีนรูจากครอบครวั พอ แม เครอืญาต ิ วดัและในวงัเทานัน้  สํ าหรบัโรงเรยีนกเ็กดิขึน้ในสมยั
สมเดจ็พระนารายณโดยบาทหลวงชาวฝรัง่เศสเขามาตัง้โรงเรยีนสอนศาสนาและการจดัสถานศกึษานี้
เรียกวา “โรงเรยีน” เพิง่มกีารจดัตัง้เปนครัง้แรกในป พ.ศ. 2414 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา
เจาอยูหวั โดยจดัตัง้โรงเรยีนราษฎรแหงแรกในป พ.ศ. 2428 คอื “โรงเรยีนมหรรณพาราม” และใน
ปเดยีวกนันัน้ไดมกีารจดัตัง้โรงเรยีนราษฎรขึน้อกี 29 โรงเรยีน  ในป พ.ศ. 2429 มโีรงเรยีนสงักดั
กระทรวงธรรมการทัว่ประเทศ 34 แหง มคีร ู 81 คน นกัเรยีน 1,994 คน  ครทูีไ่ปเรยีนวชิาทางการศกึษา
 (วิชาครู) มาจากตางประเทศก็มีจํ านวนนอย และครูเหลานี้ไดสอนวิชาชีพครูใหแกครูในสมัยนั้น
โดยไดเปดอบรมครหูรือประชมุครขูึน้เปนครัง้แรกที ่ “วทิยาทานสถาน” ในป พ.ศ. 2439  ตอมาในป
พ.ศ. 2443 ไดจัดตั้งสภาสํ าหรับอบรมและประชุมครูขึ้น เรียกวา “สภาไทยาจารย” เปดสอนครู
ทกุวนัพระ และในป 2445 ไดจัดตั้งสถานที่ประชุมอบรมและสอนครูขึ้นอีกเรียกวา“สามัคยาจารย
สโมสรสถาน” และในป พ.ศ. 2447 ไดจัดตั้งสถานที่อบรมและประชุมครูขึ้นเปนรูปสมาคมชื่อ
“สามัคยาจารยสมาคม”  ฉะนั้นจึงเห็นไดวาในสมัยนี้เปนสมัยที่ยังไมมีการควบคุมการประกอบ
วชิาชพีครูเปนทางการ แตเปนการทีค่รูซ่ึงมคีวามรูสูง  ทัง้ทีไ่ปเรยีนจากตางประเทศและในประเทศ
รวมกลุมกันในลักษณะสมาคม แลวจัดใหมีการอบรมครูดวยกันทั้งดานวิชาการและอบรมสั่งสอน
ครูใหประพฤตปิฏิบตัติามจรรยาบรรณแหงวชิาชพีครู  ดงันัน้ในยคุนีจ้งึไมมอีงคกรวชิาชพีครหูรือสภาครู

 5.1.2 ในป พ.ศ. 2488 ไดมกีารจดัตัง้สภาครขูึน้  ท ําหนาทีค่วบคมุการประกอบวชิาชพีคร ู เรียกวา
“ครุุสภา” แตครุุสภาเองกท็ ําหนาทีใ่นเรือ่งการบรหิารบคุคลมากกวาการควบคมุการประกอบวิชาชีพ
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ครูเพราะกฎหมายบัญญัติใหคุรุสภาทํ าหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูสังกัด
กระทรวงศกึษาธกิารและองคการบรหิารสวนจงัหวดั  สวนในเรือ่งการควบคมุการประกอบวชิาชพีครู
ทํ าไดเฉพาะเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูและการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู   เพราะกฎหมายยัง
ไมใหอํ านาจในการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู กลาวคือ  คุรุสภาไมมีอํ านาจออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบกับ คุรุสภามีฐานะเปนสภาในกระทรวงศึกษาธิการ การ
จัดตั้งสภาวิชาชีพครูในลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา  เปนการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่รัฐ
เปนฝายริเร่ิม และเปนสภากึ่งสภาวิชาชีพครู  แมวาในป พ.ศ. 2523ไดมีการแยกงานการบริหาร
งานบคุคลส ําหรับขาราชการครอูอกจากครุุสภาไปอยูในความรบัผดิชอบของส ํานกังานคณะกรรมการ
ขาราชการครู   แตครุุสภากย็งัท ําหนาทีก่ึง่สภาวชิาชพีครอูยูจนกระทัง่วนัที ่11 มถุินายน 2546

5.1.3 ในป พ.ศ. 2546 ไดจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูหรือสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น
นบัตัง้แตวนัที ่ 12 มิถุนายน 2546 เปนตนไป  ครุุสภาเปนสภาวชิาชพีคร ู  ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นโดยบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนองคกรในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะเปน
นิติบุคคล และเปนหนวยงานของรัฐที่ทํ าหนาที่องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แตการจัดตั้งคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ยังมีแนวคิดแบบเดิม คือ จัดตั้งคุรุสภาขึ้นทํ าหนาที่ควบคุม
การประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
โดยรัฐเชนเคย ฉะนัน้ ครุุสภาจงึไมมสีถานะทางกฎหมายเปนองคกรวชิาชพีทีม่โีครงสรางเปนแบบ
เอกชนทีใ่หผูประกอบวชิาชพีเดยีวกนัควบคมุกนัเอง

อย างไรก็ดี  แมว า  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งคุ รุสภายังคงเป นการควบคุมผู 
ประกอบวชิาชพีคร ู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นโดยรัฐ
อยางเชนเดิมก็ตาม แตก็มีการพัฒนาคุรุสภาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
ที่เปนเพียงหนวยงานของรัฐทํ าหนาที่กึ่งองคกรวิชาชีพครูมาเปนองคกรวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยมีการดํ าเนินในรูปแบบของ
องคกรวิชาชีพ จึงมีปญหาวา คุรุสภาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 มีสถานะทางกฎหมายเปนองคกรวิชาชีพหรือเปนองคการมหาชนอิสระหรือ
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หนวยงานของรฐัทีท่ ําหนาทีอ่งคกรวชิาชพีครู  ผูบริหารสถานศกึษา ผูบริหารการศกึษา และบคุลากร
ทางการศกึษาอืน่และจากการศกึษาโดยพจิารณาถงึ

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพ ในกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศส
กอนป ค.ศ.1940 องคกรวิชาชีพตางๆ เชน สภาทนายความมีฐานะทางกฎหมายเปนองคการ
มหาชนอิสระตอมาใน ค.ศ.1940 เปนตนมาไดมีการพัฒนาในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพเอกชน
ที่ทํ าหนาที่รับผิดขอบในการควบคุมวินัยในการประกอบวิชาชีพดวยมาตรการตางๆ เชนการวางกฎ
ขอบังคับทางวิชาชีพ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพิจารณาลงโทษเมื่อมีการ
กระทํ าผิดและเพิกถอนใบอนุญาต และองคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายฝรั่งเศสจะมีโครงสรางและ
ระบบการบริหารงานภายในเปนแบบเอกชนแตในการดํ าเนินงานขององคกรวิชาชีพเอกชนได
อํ านาจจากรัฐใหใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชน กลาวคือองคกรวิชาชีพเอกชนมีอํ านาจในการตรา
ขอบงัคบั หรือหลักเกณฑในการประกอบวชิาชพีและการควบคมุการประกอบวชิาชพี

2. ลักษณะวชิาชพี63 ถาน ําเอาลกัษณะของวชิาชพีซ่ึงเปนลักษณะพืน้ฐานทัว่ไปของวชิาชพี
ซ่ึงมาประกอบการพจิารณาจะประกอบดวย 4 ลักษณะคอื
                  ประการท่ี 1 ลักษณะงาน ตองเปนงานที่ตองใชความชํ านาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา ใชสติปญญามากกวาฝมือ และจํ าเปนตองมีระยะเวลาที่ใชอบรมทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ
กอนจงึจะสามารถปฏบิตักิารในงานนัน้ได

ประการท่ี 2  ลักษณะที่เปนจรรยาบรรณ ผูปฏิบัติตามวิชาชีพจะตองกระทํ าการ
ตามหลักเกณฑทางศีลธรรมจรรยา  และมีความซื่อสัตย  นอกจากนี้ผูประกอบวิชาชีพตองมี
มาตรฐานสูงของการบริการในวิชาชีพนั้น

ประการที่ 3  มีลักษณะเปนองคกรที่รวมตัวกันเปนหมูคณะ  เพื่อวัตถุประสงค
หรือประโยชนในการเสาะแสวงหาที่จะสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพทั้งหลายของการประกอบวิชา
ชีพ  และออกกฎเกณฑใหการประกอบวิชาชีพในเรื่องที่เปนสาระสํ าคัญของการปฏิบัติการ
ศีลธรรมและจรรยา

                                                
63 Rupert  M.Jackson  and   John  L.Powell.  (1987).  Professional  negligence.  p. 1.
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          ประการที ่4  มสีถานภาพทางสงูในสงัคม  ประกอบกบัความเหน็ของนกัทฤษฎกีฎหมายและ
แนวคิดในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพในระบบกฎหมายฝรั่งเศส  จึงพอจะสรุปไดวาองคกรวิชาชีพ
นาจะมอีงคประกอบทางกฎหมาย ดงันี้

(1) ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันรวมตัวกันเขาเปนองคกรจัดตั้งเปนองคกรวิชาชีพเพื่อ
ควบคมุกนัเอง
     (2) เปนนติบิคุคลในกฎหมายมหาชน
     (3) โครงสรางและระบบการบรหิารงานภายในเปนแบบเอกชน

(4) จดัท ําบรกิารสาธารณะเกีย่วกบัการควบคมุการประกอบวชิาชพีโดยไดรับมอบอ ํานาจ
จากรฐัใหใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชน

 (5) อยูในก ํากบัควบคมุของรฐั เพือ่ใหเปนไปตามนโยบายของรฐัและไมละเมดิกฎหมาย
3. องคประกอบทางกฎหมายขององคการมหาชนอิสระ  นักทฤษฎีหมายมีความเห็น

ตรงกันวา64องคการมหาชนอิสระมีองคประกอบที่สํ าคัญ  3  ประการ  คือ  1. เปนนิติบุคคล  
2. เปนนติบิคุคลในกฎหมายมหาชน  3.  จดัท ําบรกิารสาธารณะอยางใดอยางหนึง่

4. ลักษณะและองคประกอบขององคการมหาชน ดร. สุรพล  นติไิกรพจน ใหความเหน็วา 
องคการมหาชนซึง่มรูีปแบบดงัเดมิจากองคการทีม่ช่ืีอเรียกวา Etablissement public ในระบบกฎหมาย
มหาชนฝรัง่เศส มลัีกษณะและองคประกอบส ําคญัทีจ่ะสามารถเอือ้อํ านวยใหสามารถรบัผิดชอบภารกจิ
สมัยใหมของรัฐที่กลาวมาไดโดยมีประสิทธิภาพ  ลักษณะและองคประกอบขององคการมหาชน
ดงักลาวสามารถแยกอธบิายไดเปน 5 ประการ กลาวคอื

(1) การเปนหนวยงานของรฐัทีเ่ปนนติบิคุคล  แมวา จะไมมฐีานะเปนสวนราชการหรอื
รัฐวสิาหกจิ แตองคการมหาชนกเ็ปนหนวยงานหนึง่ของรฐัทีอ่ยูในภาคมหาชน (Public sector) และสามารถ
ที่จะมีและใชสิทธิ  ตลอดทั้งไดรับคุมครองในเรื่องทรัพยสินและสิทธิตางๆ ในทํ านองเดียวกับ
หนวยงานของรฐัอ่ืน  อาท ิ โดยการคุมครองมใิหทรพัยสินอยูในขายของการบงัคบัคด ี การมสิีทธใิช
ที่ดินที่อยูเปนที่ราชพัสดุ หรือการไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
หรือกฎหมายแรงงานสมัพนัธ เปนตน

สํ าหรบัการมฐีานะเปนนติบิคุคลนัน้  นอกจากท ําใหองคการมหาชนสามารถทรงสทิธิ และ
ใชสิทธเิขาท ํานติกิรรม และมทีรัพยสินเปนของตวัเองแลว  ความเปนนติบิคุคลเอกเทศทีท่ ําใหองคการ

                                         
64 ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  เลมเดิม.  หนา 33.
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มหาชนไมอยูในสายบงัคบับญัชาตามปกตขิองระบบราชการนัน้ ยงัเปนหลักประกันความเปนอิสระ
ทีสํ่ าคญัยิง่ของ   องคการมหาชนดวย

(2) การไดรับงบประมาณในลกัษณะเงนิอดุหนนุจากรฐั  องคการมหาชนยอมมภีารกจิทีไ่ดรับ
การก ําหนดและมอบหมายจากรฐัใหไปปฏบิตัเิพือ่บริการสาธารณะ อันเปนหนาทีโ่ดยตรงของรฐัในเรือ่ง
นัน้ๆ ใหบรรลุจดุมุงหมาย  รัฐจงึจ ําเปนตองเปนผูจดัสรรงบประมาณและคาใชจายมาเพือ่การด ําเนนิ
ภารกจิดงักลาว เพราะองคการมหาชนมใิชกจิการทีม่วีตัถุประสงคในการแสวงหาก ําไรมาเลีย้งตวัเอง
หากแตการแยกสถานะออกมาเปนนติบิคุคลเอกเทศกเ็พยีงเพือ่ความคลองตวัและความมปีระสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่รัฐกํ าหนดใหเทานั้น  ดังนั้น เพื่อประโยชนแหงความคลองตัว
ดังกลาว  นอกจากรัฐจะตองจัดสรรงบประมาณใหเพื่อเปนคาใชจายสํ าหรับองคการมหาชน
ทั้งหลายแลวงบประมาณดังกลาวจะตองเปนงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปที่มีความ
คลองตวัในการใชจายสงูและไมมกีารควบคมุทีเ่ปนอปุสรรคตอความเปนอสิระขององคการมหาชนอกีดวย

(3) การมีอํ านาจหนาที่และภารกิจเฉพาะดาน องคการมหาชนเปนหนวยงานรูปแบบ
พิเศษที่รัฐจัดตั้งขึ้นในภายหลังเพื่อดํ าเนินภารกิจเฉพาะหลังจากที่ไดมีการจัดตั้งสวนราชการตางๆ 
ขึ้น เพื่อรองรับภารกิจพื้นฐานของรัฐขึ้นแลว  ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดความซํ้ าซอนในเรื่องภารกิจ
องคการมหาชนจึงตองมีขอบเขตภารกิจและอํ านาจหนาที่จํ ากัดชัดแจง และมีลักษณะเปนภารกิจ
เฉพาะดานตามที่ระบุไวในกฎหมายจัดตั้งอํ านาจหนาที่ดงกลาวยอมจะมีขอบเขตขอจํ ากัดไว
อยางชัดแจง  ดังนั้น จึงไดเกิดหลักทั่วไปในการกํ าหนดอํ านาจขององคการมหาชนไวในลักษณะ
ทีว่าอํ านาจหนาทีข่ององคการมหาชนจะมลัีกษณะเปน “อํ านาจหนาทีเ่ฉพาะ” ในขณะทีส่วนราชการ
ทัง้หลายนัน้ กลับมอํี านาจในลกัษณะ “อํ านาจหนาทีท่ัว่ไป”

(4) ความเปนอิสระในการบรหิารงานองคการมหาชน ตองการความเปนอสิระอยางสงู
ในการบรหิารงานใหลุลวงไปตามภารกจิทีรั่ฐก ําหนดให  ดงันัน้ จงึตองการความคลองตวัและอ ํานาจ
ตดัสนิใจทีเ่บด็เสรจ็เดด็ขาดภายในองคกรนัน้ๆ เอง  ทัง้ในเรือ่งการก ําหนดระเบยีบขอบงัคบัในเรือ่ง
การจัดองคกร  การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการ ตลอดทั้งการ
จดัซือ้จดัจาง หรือ การควบคมุตรวจสอบประสทิธภิาพการปฏบิตัเิปนการภายในอกีดวย

(5) การอยูภายใตระบบการควบคุมตรวจสอบของรัฐ  การเปนหนวยงานของรัฐที่ใช
เงินงบประมาณจากภาษีอากรของประชาชนทํ าใหองคการมหาชนมิไดมีความเปนอิสระจนไมมีการ
ตรวจสอบควบคุมใดๆ จากรัฐ เพราะยอมไมมีองคการสาธารณะที่ใชงบประมาณแผนดินใดที่อาจ
อางความเปนอิสระอยางสมบรูณโดยปราศจากการตรวจสอบได  ยิง่ไปกวานัน้ ความเปนอสิระของ
องคการมหาชนก็มีความหมายแตเพียงความเปนอิสระในทางเทคนิคที่กฎหมายรับรองความเปน
อิสระไวเพยีงเพือ่ใหภารกจิทีก่ฎหมายมอบหมายไวใหสามารถส ําเรจ็ลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เทานั้น  ดังนั้นองคการมหาชนจึงตองรับผิดชอบและจะตองถูกควบคุมตรวจสอบในผลสํ าเร็จของ
ภารกิจที่รัฐมอบไวใหปฏิบัติเสมอ ภายใตแนวทางที่วาการควบคุมตรวจสอบนั้นจะตองไมกอ
ใหเกิดผลกระทบตอความเปนอิสระขององคการมหาชน  กลาวคือ จะตองเปนการควบคุม
ตรวจสอบภายหลัง (a Posteriori control)  นอกจากนัน้ ยงัตองมอีงคกรเจาหนาทีข่องรฐัในระดบั
นโยบายทีจ่ะตองมหีนาทีค่วบคมุอยูหางๆ ในลกัษณะของการก ํากบัดแูล (tutelle) เพือ่คอยยบัยัง้การ
กระท ําทีอ่าจออกนอกกรอบนโยบายของรัฐหรือเปนการละเมิดกฎหมายไดอยางทันทวงทีนอกเหนือ
ไปจากการตรวจสอบทางบญัช ีและความถกูตองของการรบัจายเงนิอนัเปนการตรวจสอบตามปกติ

ดงันัน้ จงึสรปุไดวา ครุุสภามสีถานภาพทางกฎหมายเปนหนวยงานของรฐัประเภทองคการ
มหาชนในระบบกฎหมายไทย ท ําหนาทีอ่งคกรวชิาชพีการศกึษา

เมื่อคุรุสภาเปนหนวยงานของรัฐที่ทํ าหนาที่ในดานการควบคุมผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาจึงมีประเด็นตอมาวา มีผูประกอบวิชาชีพใดบางที่อยูภายใตการควบคุมในการประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายฉบับนี้  จากการศึกษาในเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพและในเรื่อง
สถานะทางกฎหมายของคุรุสภาพบวา คุรุสภามิไดควบคุมการประกอบวิชาชีพครูเพียงวิชาชีพเดียว
แตยงัควบคมุผูประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วของกบัการประกอบวชิาชพีครูอีก 3 ประเภท ไดแก ผูประกอบ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  วิชาชีพผูบริหารการศึกษาและวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
(ศกึษานเิทศก) ฉะนัน้ จงึพบวา ครุุสภามใิชองคการทีท่ ําหนาทีค่วบคมุผูประกอบวชิาชีพครูเทานั้น
แตทํ าหนาที่ควบคุมผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของสัมพันธกับผูประกอบวิชาชีพครู ประกอบดวย
ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ซ่ึงไดแก  ศึกษานิเทศก   ผูเขียนจึงมีความเห็นวา คุรุสภาเปนองคกรที่ทํ าหนาที่ควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพของ “ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หาใชเปนองคการที่ทํ าหนาที่ควบคุมผู
ประกอบวชิาชพีครเูพยีงวชิาชพีเดยีวไม  เหตผุลทีน่ ํามาประกอบการพจิารณาวา ครุุสภาท ําหนาทีค่วบคมุ
ผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษามดีงันี้

(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 วรรคสอง บัญญัติ
ใหครูผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน
ตองมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีตามทีก่ฎหมายก ําหนด

(2) มคี ํานยิามในมาตรา 4 แหงระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 นิยามคํ าวา “ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบรหิารการศกึษา และบคุลากรทางการศกึษาอืน่ซึง่ไดรับอนญุาตเปนผูประกอบวชิาชพีตามพระราช
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บญัญตันิี”้ ประกอบกบัค ํานยิามในมาตรา 4 เชนเดยีวกนัใหค ํานยิามค ําวา “ใบอนญุาต หมายความ
วาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซ่ึงออกใหผูปฏิบัติงานในตํ าแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศกึษา และบคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามพระราชบญัญตันิี”้

ในประเด็นตอมาเมื่อคุรุสภาเปนหนวยงานของรัฐทํ าหนาที่องคกรวิชาชีพ และควบคุม
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํ านวน 4 ประเภท จึงมีปญหาตามมาวา องคประกอบของคณะ
กรรมการครุุสภามผูีประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีม่จี ํานวนเหมาะสมหรอืควรแกการแกไขปรบัปรงุ
อยางไรจากการศกึษาพบวา ครุุสภามคีณะกรรมการอยู 2 คณะ ประกอบดวย

(1) คณะกรรมการคุรุสภา ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนผูมีอํ านาจหนาที่ในการบริหารงาน และดํ าเนินการตามวัตถุ
ประสงค และอํ านาจหนาที่ของคุรุสภาซึ่งกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา พ.ศ. 2546 ปรากฏวาองคประกอบคณะกรรมการครุุสภาทีก่ฎหมายก ําหนดใหมกีรรมการทีม่า
จากผูแทนผูประกอบวชิาชพีครหูรือผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษา จ ํานวน 19 คน และมกีรรมการ
ที่มาจากผูแทนภาครัฐหรือไมใชกรรมการที่มาจากผูถูกควบคุมในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จ ํานวน 20 คน มากกวาผูแทนทีม่าจากผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษา จ ํานวน 1 คน  ยิง่กวานัน้
เลขาธิการคุรุสภาก็ไมใชผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและไมไดเปน
กรรมการในคณะกรรมการคุรุสภาดวย เพราะกฎหมายกํ าหนดใหเลขาธิการ คุรุสภาเปนเพียงเลขา
นุการคณะกรรมการคุรุสภาเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ อาทิ วิชาชีพพยาบาล
ทนายความ วิศวกร และสถาปนิก  กฎหมายบัญญัติใหเลขาธิการของคณะกรรมการของ องคกร
วิชาชีพเหลานั้นมาจากการเลือกตั้งและเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการขององคกร
วชิาชพี  ยิง่กวานัน้ จ ํานวนกรรมการทีม่าจากผูประกอบวชิาชพีกม็จี ํานวนมากกวากรรมการทีม่าจาก
ภาครฐั ไดแก สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภาวศิวกร และสภาสถาปนกิ ซ่ึงเปนการแสดง
ใหเห็นวา องคกรวิชาชีพที่ตั้งขึ้นภายหลังจากการมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ใหความสํ าคัญตอผูประกอบวิชาชีพ ในการบริหารองคกรของตนเองมากขึ้นกวาในอดีตและนํ าเอา
แนวคิดในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพในตางประเทศมาเปนหลักในการจัดตั้งองคกรวิชาชีพใน
ประเทศไทย แตเมือ่พจิารณาองคประกอบของคณะกรรมการครุุสภาตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 แลวพบวาองคประกอบของคณะกรรมการครุุสภาทีม่าจากผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษากลับมีจํ านวนนอยกวากรรมการที่มาจาก ผูแทนภาครัฐจึงขัดตอหลักการและ
แนวคดิทีใ่หผูประกอบวชิาชพีเดยีวกนัปกครองหรอืควบคมุกนัเอง

(2) คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 21 แหงพระราชบญัญตัิ
สภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนผูมอํี านาจและหนาทีใ่นการพจิารณาการออกใบ
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อนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา กํ ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและอํ านาจหนาที่อ่ืนที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้พบวา องคประกอบคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพที่กฎหมายกํ าหนดใหมีกรรมการที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จํ านวน 6 คนและมีกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่มาจากผูแทนภาครัฐ หรือไมใชกรรมการที่มาจาก
ผูถูกควบคุมในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํ านวน 11 คน ซ่ึงมากกวาผูแทนที่มาจากผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํ านวน 5 คนเมื่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพซ่ึงเปนคณะ
กรรมการที่มีหนาที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในชั้นตนก็มีจํ านวนกรรมการ
ที่มาจากภาครัฐมากกวากรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะหวังไดอยางไรวา
ผูแทนผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาจะรกัษาผลประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย  และความเปนธรรม
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดเพราะการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมกรรมการ
แตละคนม ี1 เสียง  เทากนั

อีกประเด็นหนึ่ง การที่คุรุสภาอยูในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการคุรุสภาจึงไมมี
ความเปนอสิระเสมอเหมอืนกบัองคกรวชิาชพีอ่ืนในประเทศไทยและในตางประเทศ

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครูและการ

ควบคมุการประกอบวชิาชพีครูผูเขยีนมขีอเสนอแนะ ดงัตอไปนี้
5.2.1 ในระบบกฎหมายไทยกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

ปรากฏวามกีารควบคมุการประกอบวชิาชพีโดยรัฐและรฐัเปนผูมอบอ ํานาจใหหนวยงานเอกชนเปนผู
ควบคมุแทนอาทแิพทยสภา  สวนรฐัเปนผูด ําเนนิการควบคมุ  ไดแก  ผูประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 แตหลังจากไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แลวรัฐกไ็ดปรับปรงุกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมโดยยกเลิก
พระราชบญัญตัวิชิาชพีวศิวกรรมพ.ศ. 2505 แลวออกเปนพระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542  โดยบญัญตัิ
ไวในมาตรา 6 ใหมีสภาวิศวกรมีฐานะเปนนิติบุคคลนอกระบบราชการที่รัฐมอบหมายใหควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรแทนรัฐโดยใหเหตุผลสวนหนึ่งวาสมควรใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
รวมตวักนัเปนองคกรเขามามสีวนชวยรัฐในการควบคมุดแูลเพือ่ใหเกิดผลดียิ่งขึ้นและก็พบวามีหลาย
วิชาชีพรวมตัวกันเขาเปนองคกรวิชาชีพ อาทิ วิชาชีพบัญชี มีการรวมตัวกันเปนสภาบัญชี 
วิชาชีพการสัตวแพทยรวมตัวกันเปนสัตวแพทยสภา  เปนตน  แตก็พบวา ยังมีการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพโดยรัฐหลงเหลืออยูในระบบกฎหมายไทยหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พทุธศกัราช 2540 มผีลบงัคบัใช  นัน่คอื ครุุสภาทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาพ.ศ. 2546 โดยใหเหตผุลในการตรากฎหมายฉบบันีส้วนหนึง่ไววา “เพื่อปรับสภาใน
กระทรวงศกึษาธกิารตามพระราชบญัญตัคิรู พทุธศกัราช 2488 เปนองคกรวชิาชพีครูตามมาตรา 53
แหงพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 และใหเปนไปตามมาตรา 73 แหงพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” ฉะนั้น จึงพบวา ในระบบกฎหมายไทยมีองคกรทํ าหนาที่ในการ
ควบคมุการประกอบวชิาชพี 2 ระบบ ประกอบดวย  (1) ระบบการควบคมุการประกอบวชิาชพีโดย
หนวยงานรฐั  (2) ระบบการควบคมุการประกอบวชิาชพีโดยหนวยงานเอกชนซึง่ไดรับมอบอ ํานาจ
จากรฐัในการควบคมุผูประกอบวชิาชพี
          ในประเด็นนี้ ผูเขียนมีขอเสนอแนะวา  จากการศึกษาพบวาในระบบกฎหมายไทย
ยงัไมมมีาตรการทางกฎหมายในการก ํากบัควบคมุการจดัตัง้องคกรวชิาชพี จงึมกีารจดัตัง้องคกรวชิาชพี
ทีไ่มเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกนั จงึขอเสนอแนะใหมกีารตราเปนกฎหมายพเิศษเพือ่ก ําหนดรปูแบบ
วิธีการบริหารงาน ลักษณะ และองคประกอบของการจัดตั้งองคกรวิชาชีพทํ านองเดียวกับการจัด
องคการมหาชนซึง่มกีฎหมายพเิศษ  คอื  “พระราชบญัญตัอิงคการมหาชน พ.ศ. 2542”  เพราะหาก
พิจารณาในแงของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและสงเสริมการจัดตั้งองคกรวิชาชีพแลว
การก ําหนดรปูแบบ วธีิการบรหิารงาน ลักษณะและองคประกอบของการจดัตั้งองคกรวิชาชีพไวใน
กฎหมายพิเศษ ยังเปนเกณฑที่จะทํ าใหรัฐไดทราบวารัฐควรจะเขาไปกํ ากับดูแลควบคุมหรือใหการ
สงเสรมิองคกรวชิาชพีตางๆ ในประเทศไทยมากนอยเพยีงใด  ทัง้นี ้ เพราะองคกรวชิาชพีตามกฎหมาย
มหาชนรัฐบาลมีความรับผิดชอบที่จะตองทํ าหนาที่ควบคุมดูแลหรือใหความชวยเหลือเพื่อใหการ
จัดทํ าบริการสาธารณะในความรับผิดชอบขององคกรวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
อันจะสงผลใหการใชอํ านาจหนาทีข่ององคกรวชิาชพีตามกฎหมายมหาชนไดรับการยอมรบัมากขึน้

5.2.2 ในเรื่องมีผูประกอบวิชาชีพใดบางที่อยู ภายใตการควบคุมการประกอบวิชาชีพโดย
คุรุสภาตามบทบัญญัติสภาครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก็พบวามีการควบคุมการ
ประกอบวชิาชพีอยูถึง 4 ประเภท ประกอบดวย ผูประกอบวชิาชพีคร ู ผูบริหารสถานศกึษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น คือ ศึกษานิเทศก  เมื่อมีผูประกอบวิชาชีพในกฎหมาย
เดยีวกนัมจี ํานวน 4 ประเภท  ปรากฏวา การใชค ําเรยีกวชิาชพีตามพระราชบญัญตัสิภาคร ู และบคุลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. 2546 จงึกอใหเกดิความสบัสนเพราะมกีารใชค ําทีม่คีวามหมายเดยีวกนัหลายค ํา
เชน มกีารใชค ําวา “วชิาชพีคร ู ผูบรหิารสถานศกึษา ผูบริหารการศกึษา” ในมาตรา 43 วรรคหนึง่
และมีการใชคํ าวา “ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” อยูในหลายมาตราและมีคํ านิยามในมาตรา 4 
วา “ผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษา หมายความวา ครู   ผูบริหารสถานศกึษา ผูบริหารการศกึษา 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น” แตในตัวบทหลายมาตรายังมีการใชคํ าวา “ผูประกอบวิชาชีพครู 
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ผูบริหารสถานศกึษา ผูบริหารการศกึษา และบคุลากรทางการศกึษาอืน่”  และใชค ําวา  “ผูประกอบ
วชิาชพีทางการศกึษา”  ในหลายมาตราจงึดไูมเปนระบบของการใชค ํา
             ในประเด็นนี้ ผูเขียนขอเสนอแนะวา  ควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อพัฒนาไปสูการใช คํ าวา “ผูประกอบวิชาชีพการศึกษา”
แทนคํ าวา “ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น” เพราะเปนคํ าที่ครอบคลุมผูประกอบวิชาชีพทั้ง 4 ประเภท อีกประการหนึ่ง”  ในการ
บญัญตัคิ ําในพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษาฉบบัทีจ่ะแกไขปรบัปรงุ เหน็ควรแกไข
ปรับปรงุค ําวา ”พระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546”  ใหมเปน “พระราช
บญัญตัวิชิาชพีการศกึษา พ.ศ.…..”   ซ่ึงเปนค ําทีส้ั่นและมคีวามหมายครอบคลมุผูประกอบวชิาชพี
ดังกลาวขางตน ทํ านองเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยวิชาชีพอ่ืน อาทิ พระราชบัญญัติ วิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2525 ซ่ึงเปนชื่อพระราชบัญญัติที่ครอบคลุมผูประกอบวิชาชีพแพทยหลายสาขา
หรือหลายประเภท

5.2.3 ในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการคุรุสภาซึ่งเปนกลไกในการบริหารงานของคุรุสภาวามี 
องคประกอบที่เหมาะสม และสอดคลองกับหลักการจัดตั้งองคกรวิชาชีพเพียงใด นั้นพบวา ตาม
พระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546  บญัญตัใิหมคีณะกรรมการทีม่อํี านาจ
หนาทีใ่นการบรหิารงานของครุุสภาสงูสดุ 1 คณะ คอื “คณะกรรมการครุุสภา” และมคีณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมายใหดํ าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาอีก 1 คณะ เรียกวา 
“คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”  ถือไดวาเปนคณะกรรมการที่ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของคณะ
กรรมการคุรุสภาไดเปนอยางดี  แตคณะกรรมการของคุรุสภาทั้ง 2 คณะมีกรรมการที่มาจากผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํ านวนนอยกวากรรมการที่มาจากผูแทนรัฐเชนเดียวกัน กลาวคือ
คณะกรรมการคุรุสภามีกรรมการที่มาจากผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษานอยกวากรรมการ
ทีม่าจากกรรมการทีเ่ปนผูแทนภาครฐัจ ํานวน 1 คน และคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีมกีรรมการ
ทีม่าจากผูแทนผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษานอยกวากรรมการทีเ่ปนผูแทนของรฐัจ ํานวน 5  คน
และยังพบวาเลขาธิการคุรุสภาซึ่งเปนหัวหนาสํ านักงานเลขาธิการคุรุสภามิไดเปนกรรมการคุรุสภา
เพราะกฎหมายบัญญัติใหเปนเพียงเลขานุการคณะกรรมคุรุสภาเทานั้น  จากการศึกษาพบวา 
ในระบบกฎหมายไทยยังไมมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํ าหนดสัดสวนจํ านวนของคณะกรรมการ
องคกรวชิาชพีไวเพือ่น ําไปปฏบิตัใินการบญัญตักิฎหมายวาดวยองคกรวชิาชพีใหเปนแนวเดยีวกนั
       ในประเด็นนี้ ผูเขียนขอเสนอแนะวาควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บคุลากรทางการศกึษา  พ.ศ. 2546  เพือ่ใหมผูีแทนผูประกอบวชิาชพีมจี ํานวนมากกวาผูแทนภาครฐั
ในคณะกรรมการคุรุสภาและในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและควรกํ าหนดสัดสวนจํ านวน
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กรรมการขององคกรวิชาชีพไวในกฎหมายพิเศษวาดวยการจัดตั้งองคกรวิชาชีพโดยเสนอแนะวา
กรรมการทีเ่ปนผูแทนผูประกอบวชิาชพีควรมจี ํานวนมากกวากรรมการทีเ่ปนผูแทนภาครฐั เพราะการ
ใหมีกรรมการจากภาครัฐในองคกรวิชาชีพก็มีวัตถุประสงคเพื่อใหรัฐมีความสัมพันธกับองคกร
วชิาชพีเทานัน้จงึไมมคีวามจ ําเปนตองมคีนของรฐัเปนกรรมการในองคกรวชิาชพีมากกวา  ผูประกอบ
วิชาชีพ และควรบัญญัติไวในกฎหมายใหเลขาธิการคุรุสภาไดรับการสรรหามาจากผู ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและใหเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภา
หากยังมิไดกํ าหนดหลักเกณฑดังกลาวไวในกฎหมายพิเศษการตรากฎหมายวาดวย องคกรวิชาชีพ
ในประเทศไทยก็จะไมมีมาตรฐานเดียวกันเพราะตางคนตางยกรางโดยไมมีหลักเกณฑเปนกรอบ
ใหปฏิบตั ิ ผลทีต่ามมากค็อื กอใหเกดิความสบัสนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ

5.2.4 ในเรื่องการอยู ในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการเปนผลใหคุรุสภามีความอิสระ
ในการดํ าเนินงานมากนอยเพียงใด ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรเจาหนาที่ของรัฐใน
ระดับนโยบายก็ชอบดวยหลักการและกฎหมายที่ตองมีหนาที่ควบคุมอยูหางๆ ในลักษณะของการ
กํ ากับดูแล (tutelle) เพื่อคอยยับยั้งองคกรวิชาชีพมิใหกระทํ าการออกนอกกรอบนโยบายของรัฐ
และหรอืเปนการละเมดิกฎหมายไดอยางทันทวงที  นอกเหนอืไปจากการตรวจสอบทางบญัช ี และ
ความถูกตองของการรับจายเงินอันเปนการตรวจสอบตามปกติ และพบวา มีการบัญญัติไวใน
มาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 77 แหงพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.
2546 แลว จึงเห็นวา มีมาตรการทางกฎหมายในการกํ ากับองคกรวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ แต
จากการศึกษาพบวา การบัญญัติใหคุรุสภาอยูในกํ ากับของกระทรวงศึกษาตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ถือไดวาคุรุสภาเปนหนวยงานใน
กํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงแตกตางจากองคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทยที่ไมมีกฎหมาย
วาดวยองคกรวิชาชีพฉบับใดบัญญัติใหสภาวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพเหลานั้นเปนหนวยงานใน
ก ํากบัของหนวยงานของรฐั  ฉะนัน้องคกรวชิาชพีอ่ืนในประเทศไทย อาท ิ แพทยสภา สภาวศิวกร
สภาวิชชีพบญัช ี และสภาการพยาบาลจึงมีความอิสระในการบริหารงานสูงกวาคุรุสภาเพราะองคกร
วชิาชพีดงักลาวมโีครงสรางและระบบหรหิารงานภายในเปนแบบเอกชนและไดรับมอบอ ํานาจจากรฐั
ใหใชอํ านาจตามกฎหมายมหาชนเกีย่วกบัการควบคมุการประกอบวชิาชพี

ในประเด็นนี้ ผู  เขียนมีความเห็นวา รัฐมีภาระที่ต องปฏิบัติมากมายอยู แลว รัฐ
ไมควรจะเปนผูทํ างานดานการควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ควรใหผูประกอบวิชาชีพ
เดียวกันรวมตัวกันเปนองคกรวิชาชีพ ดูแล และควบคุมกันเอง เพื่อเปนการแบงเบาภาระของรัฐ
จึงขอเสนอแนะวาควรมีการพัฒนาคุรุสภาโดยแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใหเปนองคกรวิชาชีพเฉกเชน องคกรวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทยและใน

DPU



116

ตางประเทศ ทั้งนี้ โดยตัดคํ าวา “ในกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ” ในมาตรา 7  ออกผูเขียน
เชื่อไดวา นอกจากจะทํ าใหคุรุสภาเปนองคกรวิชาชีพทางการศึกษาในประเทศไทยที่ใหญที่สุด
แลวยังจะเปนองคกรวิชาชีพที่ดํ าเนินงานใหแกมวลสมาชิกที่มีประสิทธิภาพและเปนหลักประกัน
อันมั่นคงใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเปนหลักประกันใหแกประชาชนซึ่งเปนผูใช
บรกิารจากการประกอบวชิาชพีทางการศกึษาโดยทัว่กนัDPU
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