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บทคัดย่ อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษาถึ ง ข้อ มู ล พื้ น ฐาน แนวคิ ด และทฤษฎี ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง วิธีการได้มา อานาจหน้าที่ และการใช้อานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการคุรุ
สภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อศึกษากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง วิธีการได้มา
อานาจหน้าที่ และการใช้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาครู ในต่างประเทศบางประเทศ และประเทศ
ไทย อีกทั้งเป็ นการศึกษาปั ญหากฎหมายและ แนวทางแก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการคุ รุสภา
และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถนาบทสรุ ปไปใช้แก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทยได้
อย่างเหมาะสมและ มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
จากการศึ กษา พบว่า ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี กฎหมายเกี่ ยวข้องกับคณะกรรมการคุ รุสภา และ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ อยูด่ ว้ ยกัน 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 7/2558 เรื่ อง การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการคุ รุ
สภา คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครู และบุคลากรทางการศึ กษา และคณะกรรมการ
บริ หารองค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2558 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 17/2560 เรื่ อง แก้ไข
เพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 และคาสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 11/2561 เรื่ อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชี พตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ซึ่ ง
กฎหมายทั้งสี่ ฉบับมีการกาหนดโครงสร้าง วิธีการได้มา อานาจหน้าที่ และการใช้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คุ รุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ แต่ยงั มีปัญหาเกี่ ยวกับคณะกรรมการคุ รุสภา และ คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชี พ ในประเด็นต่าง ๆ อันเป็ นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายทั้งสี่ ฉบับดังกล่าวใน 3 ประเด็น
ปั ญหา คือ 1) ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้างของ คณะกรรมการคุรุสภาตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
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รักษาความสงบแห่ งชาติไม่ได้กาหนดให้มีผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาเป็ นกรรมการคุ รุสภา 2) ปั ญหา
กฎหมายเกี่ยวกับการขาดความเป็ นกลาง ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ 3) ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ผลของคาสั่งทางปกครอง ที่ออกโดยคณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ดัง นั้น ผู ้เ ขี ย นจึ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารยกเลิ ก กฎหมายทั้ง สี่ ฉ บับ ดัง กล่ า ว และให้ มี ก ารยกร่ า ง
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ขึ้นมาใหม่ เพื่อนาไปบังคับใช้แทน โดยในเนื้อหา
ของกฎหมายจะต้องมี การก าหนดโครงสร้ าง วิ ธี การได้มา อ านาจหน้าที่ และการใช้อ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการคุรุสภา กาหนดสัดส่ วนให้มีกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทาง การศึกษาเป็ นกรรมการคุรุสภา
ยกเลิ กการมี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ โดยกาหนดให้มี คณะกรรมการจรรยาบรรณแทน และต้อง
กาหนดโครงสร้าง วิธีการได้มา อานาจหน้าที่ และ การใช้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณต้องไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการคุ รุสภา โดยให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมี
อ านาจหน้า ที่ ใ นการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย กรณี ก ารกล่ า วหาหรื อ กล่ า วโทษผู ไ้ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณของวิชาชี พและ มี อานาจวินิจฉัยชี้ ขาดการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณของวิชาชี พกับผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตเท่านั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ABSTRACT
This research has the objectives to study legal information, concepts, and theories in relation to
structure, recruitment and selection process, power and duties and the use of powers of Teachers Council of
Thailand Board and Professional Standards Committee, as well as, to study rules and regulations involving
structure, recruitment and selection process, power and duties of teachers in Thailand and foreign countries.
Additionally, this research aims to investigate legal problems and find out the legal solutions involving
Teachers Council of Thailand Board and Professional Standards Committee in order to bring about the
solutions, which will be appropriately and effectively applied for the existing problems in Thailand.
The research findings show that, recently, there are four regulations relevant to Teachers Council
of Thailand Board and Professional Standards Committee consisting of the (1) Teachers and Educational
Personnel Council Act, B.E. 2546 (2003); (2) the Command of the Leader of the National Council for Peace
and Order No.7/2558 (2015): ‘Duties of Teachers Council of Thailand Board, the Committee of Welfare
Promotion Commission for Teachers and Education Personnel, the Committee of Business Organization of
the Office of the welfare Promotion Commission for Teachers and Educational’, issued on 16 April 2015; (3)
the Command of the Leader of the National Council for Peace and Order No.17/2560 (2017), issued on 2
March 2017 and (4) the Command of the Leader of the National Council for Peace and Order No.11/2561
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(2018): ‘The Amendment on the Composition of the Professional Standards Committee under the Teachers
and Educational Personnel Council Act’, issued on 25 July 2018 (B.E. 2561). Regarding the four mentioned
regulations, the researcher found that although such regulations have already provided structure, recruitment
and selection process, power and duties and the use of powers of Teachers Council of Thailand Board and
Professional Standards Committee, problems concerning these issues still exist. The employment of such
regulations causes three major concerning issues comprising (1) problems involving structure formation of
Teachers Council of Thailand Board under the Commands of the Leader of the National Council for Peace
and Order, which fails to include the person who has educational profession as one of the committee; (2)
legal problems concerning the unfairness of the Professional Standards Committee; and (3) legal problems
concerning the enforcement of the Administrative order issued by subcommittee of the Professional
Standards Committee.
Consequently, the researcher provides the measures as followings. Firstly, all four regulations
shall be terminated and the new version of Teachers and Educational Personal Council Act shall be issued to
supersede the previous one. The new version shall include the structure formation, recruitment and selection
process, power and the uses of duties of the Teachers Council of Thailand Board; regulate that the
composition of the committee by including any person who has educational profession. Moreover, the
Professional Standards shall be terminated and replaced with Ethic Committee including regulation on
structure formation, recruitment and selection process, power and the uses of duties of the Ethic Committee.
However, the Ethic Committee shall be separated with the Teachers Council of Thailand Board by being
entitled to perform judgment on filing cases due to an accusation or denunciation of the License holders
under the code of ethics. All in all, the suggested measures shall lead to the utmost effective solutions for
the existing problems.

1. บทนา
ในปัจจุบนั พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนด ให้คุรุสภา มี
วัตถุ ประสงค์ ในการก าหนดมาตรฐานวิ ช าชี พ ออกและเพิ ก ถอนใบอนุ ญาต ก ากับดู แลการปฏิ บ ัติ ต าม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชี พ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ และ มีอานาจหน้าที่ ในการกาหนด
มาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชี พ ออกใบอนุ ญาตให้แก่ผขู ้ อประกอบวิชาชี พ พักใช้ใบอนุ ญาต
หรื อเพิกถอนใบอนุญาต และการกาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระทาการใดๆ อันอยูใ่ นอานาจหน้าที่ของคุ รุ
สภา เพื่อให้ทาหน้าที่ขบั เคลื่ อนสภาวิชาชี พนี้ กล่าวคือ กาหนดให้มี คณะกรรมการคุรุสภา ซึ่ งปั จจุบนั ได้มี
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คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา ให้มีจานวน 12 คน
ได้มาจากกรรมการ โดยตาแหน่ งทั้ง หมด ทาให้ไม่มีกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทางการศึ กษาเป็ น
กรรมการคุรุสภา ซึ่ งจากเดิมตามพระราชบัญญัติขา้ งต้น ได้กาหนดให้มีกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา จานวน 19 คน นอกจากนี้ ได้กาหนดให้มี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ให้มีจานวน 17
คน ในจ านวนนี้ มี ก รรมการโดยต าแหน่ ง จ านวน 4 คน มี ค วามซ้ า ซ้ อ นกับ กรรมการโดยต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการคุรุสภา อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพระราชบัญญัติ สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 7/2558 เรื่ อง การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริ หาร
องค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ
วันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2558 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 17/2560 เรื่ อง แก้ไขเพิ่มเติม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 และคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 11/2561 เรื่ อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 พบว่า ยัง
เกิดปั ญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1) ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา ตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ได้กาหนดให้มีผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็ นกรรมการคุรุสภา
การกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการคุ รุสภา มี ความสาคัญต่อผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการ
ศึ ก ษาโดยตรง เนื่ องจากมี ค วามสัม พันธ์ ไ ปถึ งผูร้ ั บบริ ก ารจากผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทาง การศึ ก ษา เพราะ
คณะกรรมการคุ รุสภา มีอานาจหน้าที่บริ หารและดาเนิ นงานตามที่กาหนด ในพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่ งกาหนดให้คณะกรรมการ คุรุสภา มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารและ
ดาเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์และอานาจหน้าที่ของคุ รุสภารวมถึ งการพิจารณาวินิจฉัย อุ ทธรณ์ คาสั่ ง ของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณี ออกคาสัง่ ทางปกครอง อันได้แก่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต
หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาต และ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ กรณี
ออกคาสั่งทางปกครอง อันได้แก่ ไม่ออกใบอนุ ญาต ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่ออกไม่แทนใบอนุ ญาต
อย่างไรก็ตามการที่หวั หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคาสั่งกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุ รุสภา
ให้มีแต่เฉพาะกรรมการโดยตาแหน่ง แต่คุรุสภาเป็ นสภาวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพทาง การศึกษาโดยตรง
ต้องมีกรรมการที่มาจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา แต่โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภาในปั จจุบนั
ไม่มีกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทางการศึ กษา การขาดหายไปของกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทางการศึกษา ทาให้ในการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภา ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดจะไม่มี
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การพิจารณา การเสนอความคิดเห็นของกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ทาให้เกิ ดความไม่
เสมอภาค ขาดความเท่าเที ยม ขาดการถ่ วงดุ ลซึ่ งกันและกันย่อมส่ งผลให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ ากันระหว่าง
บุคคลที่ดารงตาแหน่งข้าราชการระดับหัวหน้าในหน่วยงานของรัฐและได้รับการกาหนดให้เป็ นกรรมการคุ รุ
สภากับบุคคลซึ่ งเป็ น ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่ไม่ได้รับการกาหนดให้เป็ นกรรมการคุรุสภา
2) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการขาดความเป็ นกลางของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
การกาหนดโครงสร้ าง วิธีการได้มา อานาจหน้าที่ และการใช้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิช าชี พ มี ค วามส าคัญ เนื่ อ งจากในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการมาตรฐานวิช าชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาโดยตรง เพราะพระราชบัญญัติสภา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาการออกใบอนุ ญาตให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชี พทาง การศึกษา นั้นก็คือ หากพิจารณาวินิจฉัยว่า ผูข้ อรับ
ใบอนุ ญาตดังกล่าวขาดคุ ณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้าม ก็มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยและออก
คาสั่งทางปกครอง อันได้แก่ ไม่ออกใบอนุ ญาต ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่ออกใบแทนใบอนุ ญาต กับผู ้
ขอรับใบอนุญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต หรื อผูข้ อออกใบแทนใบอนุญาต อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ได้กาหนดให้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครองเป็ นคาวินิจฉัยชี้ ขาดอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง อันได้แก่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ การพักใช้ใบอนุ ญาต หรื อ เพิกถอนใบอนุ ญาต กับผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตที่
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชี พ แต่ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 11/2561 เรื่ อง การ
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ที่ ได้กาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิช าชี พ ในส่ ว นกรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวน 5 คน มี ค วามซ้ า ซ้ อ นกับ กรรมการโดยต าแหน่ ง ตาม
โครงสร้ า งของคณะกรรมการคุ รุส ภา จานวน 4 คน จึ ง ท าให้มี ค วามซ้ า ซ้อนกัน ระหว่า งกรรมการโดย
ตาแหน่งที่ได้รับการกาหนดให้มีท้ งั ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และในคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติดงั กล่าว ได้กาหนดว่า หากผูร้ ับคาสั่งทางปกครองของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พไม่
พอใจให้อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการคุ รุสภา จึ งเป็ นการพิจารณาทางปกครองที่ มีความซ้ าซ้อน ซึ่ งในการ
พิจารณาทางปกครองนั้น ถื อว่าเป็ นสภาพบังคับที่ ร้ายแรง เพราะผูอ้ อกคาสั่งทางปกครองกับผูพ้ ิ จารณา
อุทธรณ์เป็ นคน ๆ เดียวกัน ส่ งผลให้ขาดความเป็ นกลางในการพิจารณาทางปกครอง
3) ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับผลของคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะอนุ กรรมการดาเนิ นงาน
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ผลของคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะอนุ กรรมการดาเนิ นงานมาตรฐานวิชาชี พของคุ รุสภา มี
ความสาคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับผูซ้ ่ ึ งจะเข้าสู่ วิชาชี พทางการศึ กษา และผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการ
ศึ กษา เนื่ องจากคณะกรรมการคุ รุสภาได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการดังกล่ าว ให้มีอานาจ หน้าที่ อาทิ เช่ น การ
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พิจารณาการออกใบอนุ ญาตให้แก่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษา และการพักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชี พทางการศึกษา กากับดูแล การปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทางการศึกษา เป็ นต้น และในคาสั่งดังกล่าวไม่ได้กาหนดให้คณะอนุ กรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้าที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครอง ทุกกรณี การที่ ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภา ได้มี คาสั่ ง แต่ ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการดาเนิ นงานมาตรฐานวิชาชี พของคุ รุสภา และได้กาหนดอานาจหน้าที่เพื่อให้ทาหน้าที่แทน
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ แต่ไม่ได้กาหนดให้ครอบคลุ มถึ งการพิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทาง
ปกครอง กล่าวคือ การพิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครอง อันได้แก่ ไม่ออกใบอนุ ญาต ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต หรื อไม่ออกใบแทนใบอนุญาต กับผูข้ อรับใบอนุญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต หรื อผูข้ อรับใบแทน
ใบอนุญาต เนื่องจากการพิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ใ ห้เป็ นอานาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการมาตรฐานวิช าชี พ
โดยเฉพาะ คณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่สามารถใช้อานาจหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ
ได้ แต่คณะอนุ กรรมการดังกล่าว ได้พิจารณาวินิจฉัยและ ออกคาสั่งทางปกครองไม่ออกใบอนุ ญาต และไม่
ต่ออายุใบอนุ ญาต จนกระทัง่ ได้แจ้งคาสั่งให้กบั ผูข้ อออกใบอนุ ญาต และผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาตทราบ ผลของ
คาสั่งทางปกครองดังกล่าว ย่อมไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการใด เนื่ องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจหน้าที่
กาหนดไว้

2. แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ท างกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณะกรรมการคุ รุ ส ภา และ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
1) หลักองค์กรทางปกครองในรู ปแบบคณะกรรมการ
คณะกรรมการ คือ กลุ่มของบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายให้กระทาการบางอย่าง มีเป้ าหมายร่ วมกัน
และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ ง รวมทั้งต่างมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน เพื่อไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่ งคณะกรรมการ หมายถึ ง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบุคคลหรื อองค์กรที่คณะบุคคลซึ่ ง
สังกัดอยู่เพื่อหน้าที่ร่วมกันในการประชุ มพิจารณาตามที่คณะกรรมการชุ ดนั้นได้รับมอบหมายให้มีอานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาในเรื่ องนั้นๆ รู ปแบบของคณะกรรมการ อาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ คณะกรรมการที่
แต่งตั้งขึ้นตามกาหนดระยะเวลา คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามความมุ่งหมาย และคณะกรรมการที่ แต่งตั้งตาม
องค์ประกอบของคณะบุคคล
คณะกรรมการ เป็ นรู ปแบบตามหลักองค์กรปกครองที่มีการนารู ปแบบนี้ มาใช้ในการทางานใน
องค์กรทางปกครองต่างๆ มาอย่างยาวนานแล้ว ข้อดีของหลักองค์กรทางปกครอง ในรู ปแบบคณะกรรมการ
ได้แก่ ในการประชุ มพิจารณาเรื่ องหนึ่ งจะมีการร่ วมกันวิเคราะห์ที่มาจากความคิดเห็นของคนหลายคน อีก
ทั้งยังเป็ นการป้ องกันมิให้บุคคลคนเดียวใช้อานาจตามความคิดเห็นของตนเอง เป็ นการถ่วงดุลไม่ให้อานาจ
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อยูก่ บั คนเพียงคนเดียว ทาให้เกิดความคล่องตัว ในการประสานงานเนื่ องจากมีตวั แทนจากองค์กรต่างๆ เป็ น
การรวมอานาจของบุคคลหลายคน ให้รวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน ส่ งผลให้งานมีความรวดเร็ วยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อย่างน้อยควร 4 ส่ วนด้วยกันได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตาแหน่ง กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และเลขานุ การ เป็ นต้น โดยในส่ วนของเลขานุ การ จะเป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่งด้วยหรื อไม่ก็ได้ บางพระราชบัญญัติอาจกาหนดให้เป็ นเพียงเลขานุ การ ทั้งนี้ หากเป็ นคณะกรรมการที่
เกี่ ยวข้องกับการประกอบวิชาชี พ ในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุ ดนั้น สมควรให้มีกรรมการจากผู ้
ประกอบวิชาชีพนั้นๆ ด้วย
2) หลักความเป็ นกลาง
หลักความเป็ นกลาง เป็ นหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องไม่มีส่วน ได้เสี ยและ
มีอคติในเรื่ องที่พิจารณาทางปกครอง ตลอดจนในการจัดให้มีคาสั่งทางปกครองต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเป็ นกลาง ต้องไม่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ตนพิจารณา กล่าวคือ ในการปฏิบตั ิราชการเป็ นการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ส่วนรวม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็ นกลไกในการทาหน้าที่น้ ี ในการปฏิบตั ิ
ราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงมิใช่ เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดโดยเฉพาะ แต่เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของประชาชน เจ้าหน้าที่จะต้องมีความเป็ นกลางไม่เอนเอียงไปทางฝ่ ายใด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู ้
พิจารณาเรื่ องทางปกครองและ ผูท้ าคาสั่งทางปกครองจะต้องไม่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นเพื่อเป็ นประกัน
ความเป็ นธรรม
ความไม่เป็ นกลางมีการแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ความไม่เป็ นกลางโดยสภาพ
ภายนอก คือ ความไม่เป็ นกลางที่มีอยู่ภายนอกความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่อนั มีเหตุมาจากสถานภาพ หรื อ
ฐานะของตัวเจ้าหน้าที่ ประเภทที่ 2 ความไม่เป็ นกลางโดยสภาพภายใน คือ ความไม่เป็ นกลางตามความเป็ น
จริ งโดยเนื้อแท้ของกฎหมายต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความเป็ นกลางในการดาเนินงาน เพื่อการงานจะเป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ของประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีการบิดเบื อนไปทางอื่นอันมีเหตุมาจากสภาพภายในความคิด
จิตใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่ งต้องเป็ นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่จะเห็ นได้ว่าอาจทาให้การพิจารณาไม่เป็ นกลางได้
ทั้งนี้ ความไม่เป็ นกลางของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวธิ ี ปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 กาหนดไว้ว่า กรณี อื่นใดนอกจากที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ ยวกับเจ้าหน้าที่หรื อคณะกรรมการที่ มี
อ านาจพิ จ ารณาทางปกครองซึ่ งมี ส ภาพร้ า ยแรง อัน อาจท าให้ ก ารพิ จ ารณาทางปกครองไม่ เ ป็ นกลาง
ตัวอย่างเช่น เป็ นผูท้ ี่ทาการพิจารณามาแล้ว หรื อเคยทาการพิจารณาเรื่ องที่จะทาการพิจารณามาก่อนแล้ว เป็ น
ต้น
3) หลักความชอบด้วยกฎหมายของคาสัง่ ทางปกครอง
เนื่ องจากค าสั่ ง ทางปกครองเป็ นการกระท าทางปกครอง จึ ง ย่อมตกอยู่ใ นบัง คับ ของ “หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง” หลักกฎหมายดังกล่าวมีความหมายว่า ฝ่ ายปกครองต้อง
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กระทาการต่าง ๆ โดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อกฎหมาย และจะกระทาการใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกระเทื อนต่ อ
สิ ทธิ เสรี ภาพ หรื อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อานาจ ฉะนั้น คาสั่งทางปกครอง
ที่ ออกโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองที่ ไม่มีอานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย เนื่ องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจหน้า ที่
ก าหนดไว้ ผลของค าสั่ ง ทางปกครองดัง กล่ าว ย่อมไม่ มี ส ภาพบัง คับในทางกฎหมาย ทั้ง นี้ มี หลัก การที่
เกี่ยวข้องหลักความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่ง ทางปกครอง อันได้แก่ หลักการที่ 1 คาสั่งทางปกครองต้อง
ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ กล่าวคือ การออกคาสั่งทางปกครองเป็ นการใช้อานาจรัฐในทางปกครอง ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจออกคาสั่งทางปกครองจึงต้องเป็ นตัวแทนของรัฐที่มีอานาจกระทาการโดยชอบ กล่าวคือ
ต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องและเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งที่มีอานาจออกคาสั่งทาง
ปกครองในเรื่ องนั้น ซึ่ งอานาจเช่นว่านี้ จะถูกกาหนดขึ้นโดยกฎหมาย อันเป็ นการยืนยันหลัก“ไม่มีกฎหมาย ไม่
มีอานาจ” และเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แสดงเจตนาหรื อกระทาการอย่างใดออกไปแล้ว ย่อมมีความผล
ผูกพันในทางกฎหมาย หลักการที่ 2 การออกคาสั่งทางปกครองมีกฎหมายให้อานาจหรื อมีอานาจกระทาได้
โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย กล่าวคือ คาสั่งทางปกครองเป็ นผลผลิตจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้อานาจตาม
กฎหมายอันเป็ นนามธรรมมากาหนดให้เป็ นรู ปธรรม ดังนั้น คาสั่งทางปกครองที่ไปกระทบสิ ทธิ เสรี ภาพของ
ประชาชนผูร้ ับคาสั่งทางปกครอง จึงต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการ
ออกคาสั่งทางปกครองไว้ อย่างชัดแจ้ง มิฉะนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมไม่มีอานาจที่จะออกคาสั่ง
ทางปกครองดังกล่าวได้ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระทาไปโดยไม่มีกฎหมายให้อานาจคาสั่งทางปกครอง
นั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงสร้ า ง วิธีการได้ มา อานาจหน้ าที่ และการใช้ อานาจ
หน้ าทีข่ องคณะกรรมการสภาครู ในต่ างประเทศ และประเทศไทย
1) มาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวกับโครงสร้ าง วิธีการได้มา อานาจหน้าที่ และการใช้อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสภาครู ในต่างประเทศ
จากการศึกษา พบว่า ในต่างประเทศมีคณะกรรมการสภาครู ดังต่อไปนี้
ประเทศสกอตแลนด์
จากการศึกษากฎหมายสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ ของประเทศสกอตแลนด์ พบว่า ในประเทศ
สกอตแลนด์ มีการตรากฎหมาย และมีการกาหนดไว้ ดังนี้
(1) ประเทศสกอตแลนด์ ได้มีการจัดตั้งสภาครู เหมือนกับประเทศไทย โดยมีพระราชบัญญัติสภา
การสอนแห่ งสกอตแลนด์ ค.ศ. 1965 เป็ นกฎหมายแม่บท จนกระทัง่ ค.ศ. 2011 ประเทศสกอตแลนด์ ได้มี
การปฏิรูปบริ การสาธารณะด้านการศึกษา จึงได้มีการออกข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิรูปบริ การสาธารณะ (สภา
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การสอนแห่ งสกอตแลนด์ ) ค.ศ. 2011 ซึ่ งได้มี แก้ไขในประเด็ นส าคัญ อัน ได้แ ก่ ลดจ านวนกรรมการใน
คณะกรรมการสภาครู แห่งสกอตแลนด์ จากเดิมมีจานวน 44 คน ลดลงเหลือจานวน 37 คน เป็ นต้น
(2) กฎหมายสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ กาหนดให้มี คณะกรรมการสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ เพียงคณะ
เดียวที่ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการบริ หารสภา ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และอานาจ
หน้าที่ของสภาครู แห่งสกอตแลนด์
(3) คณะกรรมการสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ มี จานวน 37 คน ประกอบไปด้วย กรรมการจากผู ้
ประกอบวิชาชีพครู โดยการเลือกตั้งจากครู จานวน 19 คน กรรมการจากที่ได้รับการเสนอชื่อ จานวน 11 คน
และกรรมการจากที่ได้รับการแต่งตั้ง จานวน 7 คน จะเห็ นได้ว่า คณะกรรมการสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ มี
สั ดส่ วนกรรมการจากผู ป้ ระกอบวิ ชาชี พครู มากกว่ากรรมการจากสั ดส่ วนอื่ น จึ ง เห็ น ได้ว่ า สภาครู แ ห่ ง
สกอตแลนด์ให้ความสาคัญกับผูป้ ระกอบวิชาชีพครู เนื่องจากสภาครู แห่งสกอตแลนด์มีหลักการในการจัดตั้ง
กล่าวคือ ต้องการให้ครู มีอานาจในการควบคุมกิจการของตนเอง
(4) ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียน หรื อการเพิกถอนบุคคลออกจากทะเบียน คณะกรรมการ
สภาครู แห่ งสกอตแลนด์ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเป็ นรายบุคคล ซึ่ งหากคณะกรรมการสภา
ครู แ ห่ ง สกอตแลนด์ ปฏิ เ สธค าขอขึ้ น ทะเบี ย นของบุ ค คลใด หรื อ เพิ ก ถอนบุ ค คลใดออกจากทะเบี ย น
เนื่ อ งจากบุ ค คลนั้น ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะท าการสอน หรื อ เหตุ อื่ น ๆ ซึ่ งไม่ ใ ช่ ก ารประพฤติ ผิ ด ทางวิ นัย
คณะกรรมการสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ จะเป็ นผูอ้ อกคาสั่งแจ้งกับบุคคลนั้นพร้อมแจ้งสิ ทธิ การอุทธรณ์ หาก
ผูร้ ับคาสั่งไม่พอใจสามารถอุทธรณ์ ต่อศาลโดยตรง จะเห็นได้วา่ คณะกรรมการสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ จะ
เป็ นผูท้ าหน้าที่ในการกลัน่ กรองบุคคลก่ อนรับขึ้ นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พครู รวมถึ งการเพิก ถอน
บุคคลออกจากทะเบียนด้วยตนเอง กรณี จึงเป็ นการลดขั้นตอนในการพิจารณาการขึ้นทะเบียน หรื อการเพิก
ถอนบุคคลออกจากทะเบียน
(5) ในการพิจารณาดาเนิ นการทางวินยั กับผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พครู แล้ว ภายหลัง
ปรากฏว่าประพฤติผิด คณะกรรมการสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ จะเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริ ง และหากมี มู ล เป็ นการประพฤติ ผิด คณะกรรมการสภาครู แห่ ง สกอตแลนด์จะเป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการวินยั เพื่อพิจารณาและหากเห็ นว่าประพฤติผิดจริ ง จะเป็ นผูอ้ อกคาสั่งลงโทษทางวินยั และ
ผูร้ ับคาสั่งหากไม่พอใจให้อุทธรณ์ต่อศาลโดยตรง จะเห็นได้วา่ การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินยั ไม่ตอ้ งมา
อุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ จึ งเป็ นการลดขั้นตอนการพิจารณาการอุ ทธรณ์ คาสั่ง
ลงโทษทางวินยั
ประเทศอังกฤษ
จากการศึกษากฎหมายสภาครู แห่ งอังกฤษ ของประเทศอังกฤษ พบว่า ในประเทศอังกฤษ มีการ
ตรากฎหมาย และมีการกาหนดไว้ ดังนี้
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(1) ประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดตั้งสภาครู โดยมีพระราชบัญญัติการสอนและ การอุดมศึกษา
ค.ศ. 1998 เป็ นกฎหมายแม่บ ท โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นด้า นการยกระดับมาตรฐาน การสอนและคุ ณ ภาพ
การศึกษา รวมถึงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู โดยเจตนารมณ์ในการออกกฎหมาย
ดังกล่าว เพื่อต้องการกาหนดให้วิชาชี พครู เป็ นวิชาชี พควบคุม เนื่ องจากกฎหมายกาหนดให้ผซู ้ ่ ึ งจะประกอบ
วิชาชีพครู ตอ้ งขึ้นทะเบียนกับสภาครู แห่งอังกฤษ ซึ่ งเหมือนกับประเทศไทย
(2) กฎหมายสภาครู แห่งอังกฤษ กาหนดให้มี คณะกรรมการสภาครู แห่งอังกฤษ เพียงคณะเดียว
ที่ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการบริ หารสภา ในการขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานตามวัตถุ ประสงค์และอานาจ
หน้าที่ของสภาครู แห่งอังกฤษ
(3) คณะกรรมการสภาครู แห่ งอังกฤษ มีจานวน 64 คน ประกอบด้วย กรรมการจาก ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพครู จานวน 25 คน กรรมการจากสหภาพครู และสหภาพครู ใหญ่ จานวน 9 คน กรรมการจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องการศึกษา จานวน 17 คน และกรรมการจากกระบวนการแต่งตั้ง ของสภาครู แห่งอังกฤษ จานวน 13
คน จะเห็ นได้ว่า คณะกรรมการสภาครู แห่ งอังกฤษ มีสัดส่ วนกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พครู มากกว่า
กรรมการจากสัดส่ วนอื่น จึงเห็นได้วา่ สภาครู แห่งอังกฤษให้ความสาคัญกับผูป้ ระกอบวิชาชี พครู อีกทั้งการ
ได้มาของกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พครู จานวนดังกล่าวได้กาหนดให้มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี จาก
เพื่อนครู ซ่ ึงเป็ นสมาชิก ในสภาครู แห่งอังกฤษ
(4) ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียน กฎหมายสภาครู แห่ งอังกฤษ ได้กาหนดให้คณะกรรมการ
สภาครู แห่ งอังกฤษเป็ นผูม้ ีหน้าที่ รับผิดชอบการพิจารณาการขึ้ นทะเบียน หากคณะกรรมการสภาครู แห่ ง
อังกฤษ เห็นว่า บุคคลนั้นมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมจะเป็ นผูอ้ อกคาสัง่ ไม่รับขึ้นทะเบียนกับบุคคลนั้น ซึ่ งไม่ใช่
การประพฤติผดิ ทางวินยั กฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการสภาครู แห่งอังกฤษ เป็ นผูอ้ อกคาสั่งแจ้งกับบุคคล
นั้น หากผู ้รั บ ค าสั่ ง ไม่ พ อใจมี สิ ท ธิ ที่ จ ะอุ ท ธรณ์ ก ารไม่ รั บ ขึ้ นทะเบี ย นต่ อ ศาลโดยตรง จะเห็ น ได้ ว่ า
คณะกรรมการสภาครู แห่งอังกฤษ จะเป็ นผูท้ าหน้าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลก่อนรับขึ้นทะเบียนเป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ด้วยตนเองจึงเป็ นลดขั้นตอนการพิจารณาการขึ้นทะเบียน
(5) ในการพิจารณาดาเนิ นการทางวินยั กับผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พครู แล้ว ภายหลัง
ประพฤติผิด คณะกรรมการสภาครู แห่ งอังกฤษ จะเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการดาเนิ นการทางวินยั กับผูน้ ้ นั
หากพิจารณาวินิจฉัยแล้วมีความผิดจริ ง คณะกรรมการสภาครู แห่ งอังกฤษ จะเป็ นผูอ้ อกคาสั่งลงโทษทางวินัย
และผูซ้ ่ ึ งได้รับคาสั่งลงโทษทางวินยั ของคณะกรรมการสภาครู แห่ งอังกฤษ หากไม่พอใจให้อุทธรณ์คาสั่งต่อ
ศาล จะเห็ นได้ว่า กฎหมายได้กาหนดให้คณะกรรมการสภาครู แห่ งอังกฤษ เป็ นผูม้ ี อานาจในการพิ จารณา
วินิจฉัยหากมีความผิดจริ งให้ออกคาสั่งลงโทษทางวินยั และผูร้ ับคาสั่งก็สามารถอุทธรณ์ คาสั่งนั้นต่อศาล
โดยตรง ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการทางวินัยแตกต่างกับสภาครู แห่ งสกอตแลนด์ของประเทศสกอตแลนด์ที่มี
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คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง เป็ นผูส้ อบสวนข้อเท็จจริ งในเบื้องต้น และหากเห็นว่ามีมูลก็จะส่ งเรื่ องให้
คณะกรรมการวินยั เป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งลงโทษทางวินยั
ประเทศแคนาดา
จากการศึกษากฎหมายวิทยาลัยครู แห่ งออนตาริ โอ ของประเทศแคนาดา รัฐออนตาริ โอ พบว่า ใน
ประเทศแคนาดา รัฐออนตาริ โอ มีการตรากฎหมาย และมีการกาหนดไว้ ดังนี้
(1) ประเทศแคนาดา รัฐออนตาริ โอ ได้มีการจัดตั้งสภาครู โดยมีพระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู แห่ ง
ออนตาริ โอ ค.ศ. 1996 เป็ นกฎหมายแม่บท โดยใช้บงั คับเฉพาะในรัฐออนตาริ โอเท่านั้น วิทยาลัยครู แห่งออน
ตาริ โอ ไม่ใช่วิทยาลัยที่เปิ ดการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษา แต่เป็ นกฎหมายที่กาหนดให้บุคคลซึ่ งประสงค์
จะเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ตอ้ งมาขึ้นทะเบียนกับวิทยาลัยครู แห่งออนตาริ โอซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ ได้กาหนดให้มี
สภาวิทยาลัยครู แห่ งออนตาริ โอ และมีคณะกรรมการบริ หารสภา เป็ นผูด้ าเนิ นการตามภารกิ จให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(2) กฎหมายวิทยาลัยครู แห่งออนตาริ โอ กาหนดให้มี คณะกรรมการบริ หารสภาวิทยาลัยครู แห่ งออน
ตาริ โอ เพี ย งคณะเดี ย วที่ท าหน้าที่ เป็ นคณะกรรมการบริ หารสภา ในการขับเคลื่ อน การดาเนิ นงานตาม
วัตถุ ป ระสงค์และอานาจหน้า ที่ ข องสภาวิทยาลัยวิทยาลัย ครู แห่ ง ออนตาริ โอ ซึ่ ง เหมื อนกับ สภาครู แห่ ง
สกอตแลนด์ และสภาครู แห่งอังกฤษ
(3) คณะกรรมการบริ หารสภาวิ ทยาลัย ครู แห่ ง ออนตาริ โ อ มี จ านวน 37 คน ประกอบด้ว ย
กรรมการ จานวน 23 คน มาจากสมาชิ ก ของวิท ยาลัยที่ ไ ด้รับ การเลื อกตั้ง จากสมาชิ กของวิท ยาลัย และ
กรรมการ จานวน 14 คน มาจากสมาชิ กที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐ จะเห็ นได้ว่า คณะกรรมการบริ หารสภา
วิทยาลัยครู แห่ งออนตาริ โอ มีสัดส่ วนกรรมการจากสมาชิ กของวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พครู มากกว่า
กรรมการจากสั ดส่ วนอื่ น ซึ่ งเหมื อนกับสภาครู แห่ งสอกตแลนด์ และสภาครู แห่ ง อัง กฤษ เนื่ องจากสภา
วิทยาลัย ครู แห่ งออนตาริ โอ มี เจตนารมณ์ ตอ้ งการ ให้สภาแห่ งนี้ เป็ นสภาของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ครู อย่า ง
แท้จริ ง
(4) ในการพิจารณาการขึ้ นทะเบียนให้กบั ผูข้ อขึ้ นทะเบียน นายทะเบียนจะเป็ น ผูพ้ ิจารณาหาก
ปฏิเสธคาขอขึ้นทะเบียน นายทะเบียนจะเป็ นผูแ้ จ้งให้ผขู ้ อขึ้นทะเบียนทราบ หากผูร้ ับคาสั่งไม่พอใจสามารถ
อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ของนายทะเบี ย นนั้ น ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ก ารขึ้ นทะเบี ย น และหาก
คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ การขึ้ นทะเบี ยน พิจารณาแล้วปฏิ เสธคาขอขึ้ นทะเบี ยนอี ก ผูน้ ้ นั สามารถ
อุทธรณ์คาสั่งต่อศาล จะเห็นได้วา่ กรณี น้ ี ไม่ตอ้ งอุทธรณ์ต่อสภาวิทยาลัยครู แห่งออนตาริ โอพิจารณาซ้ าซ้อน
สามารถอุทธรณ์ ให้ต่อศาลโดยตรง จึงเห็ นได้ว่า นายทะเบียน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การขึ้น
ทะเบียน จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองบุคคลในการขอขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
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(5) ในการพิจารณาดาเนิ นทางวินยั กับผูท้ ี่ข้ ึ นทะเบี ยนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ภายหลัง มีเรื่ อง
ร้ องเรี ย นเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมประพฤติ ผิ ดทางวิช าชี พ สภาวิท ยาลัย ครู แห่ ง ออนตาริ โ อ จะเป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง และหากมีมูลเป็ นการประพฤติผิดทางวิชาชีพ สภาวิทยาลัยครู แห่ งออน
ตาริ โอ จะเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง คณะกรรมการวินยั เพื่อลงโทษทางวินยั กับบุคคลนั้น โดยคณะกรรมการวินยั จะเป็ น
ผูอ้ อกคาสั่งลงโทษทางวินยั หากผูร้ ับคาสั่งลงโทษ ทางวินยั ไม่พอใจสามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้โดยตรง จะเห็น
ได้วา่ กรณี ผรู ้ ับคาสั่งทางวินยั หากไม่พอใจ ให้อุทธรณ์ต่อศาลโดยตรง ไม่ตอ้ งมาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินยั
ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยครู แห่ งออนตาริ โอ กรณี จึงเป็ นการลดขั้นตอนในการพิจารณาอุทธรณ์ ส่ งผล
ให้การพิจารณามีความรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2) มาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวกับโครงสร้ าง วิธีการได้มา อานาจหน้าที่ และการใช้อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ เปรี ยบเทียบกับคณะกรรมการสภา
วิชาชีพอื่นในประเทศไทย
จากการศึกษากฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พบว่า
ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว กาหนดให้คุรุสภา มีวตั ถุประสงค์ อาทิเช่น กาหนดมาตรฐานวิชาชี พ ออกและ
เพิกถอนใบอนุ ญาต กากับดู แลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชี พ รวมทั้งการ
พัฒ นาวิช าชี พ มี อ านาจหน้า ที่ อาทิ เ ช่ น ก าหนดมาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ออก
ใบอนุ ญาตให้แก่ ผูข้ อประกอบวิชาชี พ พักใช้ใบอนุ ญาตหรื อเพิกถอนใบอนุ ญาต รวมถึงการกาหนดให้มี
คณะกรรมการเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ ในอานาจหน้าที่ของคุรุสภา กล่าวคือ กาหนดให้มีคณะกรรมการ
คุ รุส ภา มี อานาจหน้า ที่ อาทิ เช่ น บริ หารและดาเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์และอานาจหน้าที่ ของคุ รุสภา
พิจารณาการอุทธรณ์ คาสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พทุกกรณี และกาหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชี พ มีอานาจหน้าที่ อาทิเช่ น พิจารณาออกใบอนุ ญาตให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา การพักใช้
ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงการพิจาณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครอง อันได้แก่ ไม่
ออกใบอนุ ญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรื อไม่ออกใบแทนใบอนุ ญาต การพิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทาง
ปกครอง อันได้แก่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ การพักใช้ใบอนุญาต หรื อเพิกถอนใบอนุญาต
จากการศึกษากฎหมาย ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 17/2560 เรื่ อง แก้ไข
เพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 7/2558 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 พบว่า
ได้กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา มีจานวน 12 คน ดังนี้
รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เป็ นประธานกรรมการ รั ฐมนตรี ช่ วยว่า การกระทรวง
ศึกษาธิ การ มีจานวนสองคน ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เลขาธิ การสภาการศึกษา เลขาธิ การคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
เลขาธิ การ ก.ค.ศ. เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน และหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการ
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มาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้องถิ่ น เป็ นกรรมการ และให้เลขาธิ การคุ รุสภา เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
จากการศึกษากฎหมาย ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 11/2561 เรื่ อง การ
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 พบว่า ได้กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ มี
จานวน 17 คน ดังนี้
ประธานกรรมการ ซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นผูแ้ ต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ โดยตาแหน่ง จานวน
ห้า คน ได้แก่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน เลขาธิ การสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนสี่ คน ซึ่ งได้มาจากคณะกรรมการคุ รุสภาเป็ นผูแ้ ต่งตั้งจากผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นการศึกษา
การบริ หาร และกฎหมายกรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรื อการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน ซึ่ งคณะกรรมการคุรุสภาเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง จานวนสองคน กรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา จานวนสี่ คน ซึ่ งคณะกรรมการคุ รุสภาเป็ นผูแ้ ต่งตั้งมาจากผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ผู บ้ ริ ห ารการศึ ก ษา และศึ ก ษานิ เ ทศก์ ซึ่ งด ารงวิ ท ยฐานะไม่ ต่ า กว่า เชี่ ย วชาญ วิ ช าชี พ ละหนึ่ ง คน และ
เลขาธิการคุรุสภา เป็ นกรรมการและเลขานุการ
จากการศึกษา พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสถาปนิ ก พ.ศ. 2543 ได้
ก าหนดให้มี ส ภาวิศวกร และสภาสถาปนิ ก โดยมี ค ณะกรรมการสภาวิศวกร และ มี คณะกรรมการสภา
สถาปนิก เป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่บริ หารและดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่ งโครงสร้างของคณะกรรมการสภาวิศวกร และ ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ตามพระราชบัญญัติท้ งั
สองฉบับดังกล่าว ได้กาหนดให้ท้ งั สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก มีผปู ้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็ น
กรรมการสภาวิศวกร และมีผูป้ ระกอบวิชาชี พสถาปั ตยกรรมควบคุ มเป็ นกรรมการสภาสถาปนิ ก ซึ่ ง การ
พิจารณาวินิจฉัย การออกใบอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การออกใบแทนใบอนุ ญาต เป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสภาวิศ วกร และของคณะกรรมการสภาสถาปนิ ก นอกจากนี้ ในการพิ จารณา การ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พของสภาวิศวกร และของสภาสถาปนิ ก ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ เป็ นผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยกรณี ที่มีการกล่าวหา หรื อกล่าวโทษว่าผูไ้ ด้รับ
ใบอนุ ญาตประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ รวมถึงให้เป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง อัน
ได้แก่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุ ญาต หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาต กับผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตที่ประพฤติ ผิด
จรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ ทั้ง นี้ ตามพระราชบัญญัติท้ งั สองฉบับ ดัง กล่ า ว ได้ก าหนดให้โครงสร้ า งของ
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คณะกรรมการจรรยาบรรณทั้งของสภาวิศวกร และของสภาสถาปนิก ไม่มีความซ้ าซ้อนกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร และ ของคณะกรรมการสถาปนิ ก ส่ งผลให้การพิจารณาวินิจฉัยชี้ ขาดกับผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตที่ประพฤติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็ นไปตามหลักความเป็ นกลาง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
ทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้กาหนดให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาต ซึ่ งคณะกรรมการจรรยาบรรณ วินิจฉัยชี้ ขาดอย่างใด
อย่างหนึ่ง อันได้แก่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต หรื อเพิกถอนใบอนุญาต อาจอุทธรณ์ คาวินิจฉัยต่อ
คณะกรรมการสภาวิศวกร และต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิ ก ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่ได้รับแจ้งคา
วินิจฉัย

4. วิเคราะห์ ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
จากการศึกษา พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 7/2558 เรื่ อง การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการคุ รุสภา คณะกรรมการส่ งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริ หารองค์การค้าของสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช
2558 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 17/2560 เรื่ อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ที่ 7/2558 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 และคาสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 11/2561 เรื่ อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 พบว่า ยังเกิดปั ญหาเกี่ยวกับ
คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในประเด็นต่างๆ อันเป็ น ผลมาจากการบังคับใช้
กฎหมายทั้งสี่ ฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1) ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภาตาม คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ได้กาหนดให้มีผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็ นกรรมการคุรุสภา
ในปั จจุบนั หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีคาสั่งกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ
คุรุสภา มีจานวน 12 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นประธานกรรมการ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ จานวน 2 คน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิ การคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษา เลขาธิ การ ก.ค.ศ. เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน และหัวหน้าสานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐาน การบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น เป็ นกรรมการ และให้เลขาธิ การคุ รุสภาเป็ น
กรรมการและเลขานุการ ซึ่ งเดิมตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนด
โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา มีจานวน 39 คน ประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ กรรมการโดย
ตาแหน่ ง จานวน 8 คน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 คน กรรมการจากผูด้ ารงตาแหน่ งคณบดี คณะครุ
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ศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์ หรื อการศึกษา จานวน 4 คน และกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จานวน 19 คน
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภาตามคาสั่ง หัวหน้าคณะ
รั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดให้มี สั ดส่ ว นกรรมการจากผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาเป็ น
กรรมการคุรุสภา มีแต่เฉพาะกรรมการโดยตาแหน่งทั้งหมด ซึ่ งเมื่อพิจารณาอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้มีอานาจหน้าที่ อาทิ
เช่น บริ หารและดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของคุรุสภา การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่ง
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นค าวินิจฉัย ชี้ ข าดอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง กับ ผู ไ้ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตที่
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ อันได้แก่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ การพักใช้ใบอนุ ญาต หรื อการเพิกถอน
ใบอนุญาต รวมถึงการควบคุมดูแล การดาเนินงานและการบริ หารงานทัว่ ไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรื อข้อกาหนดเกี่ ยวกับสานักงานเลขาธิ การคุ รุสภา การกาหนดนโยบายการบริ หารงาน และให้
ความเห็ นชอบแผนการดาเนิ นงานของสานักงานเลขาธิ การคุ รุสภา และปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ให้เป็ นอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ รุสภา กล่าวคือ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คาสั่ง
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นคาสั่งไม่ออกใบอนุ ญาต ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่ออกใบ
แทนใบอนุญาต
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว มีความ
เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาโดยตรง แต่โครงสร้ างของคณะกรรมการคุ รุสภาในปั จจุบนั ตาม
คาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติไม่ได้กาหนดให้มีสัดส่ วนกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ย่อมทาให้ในการประชุ มของคณะกรรมการ คุรุสภา เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
จะไม่มีความคิดเห็นที่ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรอง รวมถึงไม่มีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะใด ๆ ส่ งผลกระทบ
ให้มติคณะกรรมการคุ รุสภาดังกล่าวขาดการร่ วมพิจารณาในมุมมองของกรรมการจากผูป้ ระกอบวิช าชี พ
ทางการศึ กษา ทั้งที่ การใช้อานาจหน้าที่ และการมี ม ติ ข องคณะกรรมการคุ รุส ภานั้นมี ความสาคัญ และมี
ผลกระทบ ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยตรง
2) ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการขาดความเป็ นกลางของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ปั จจุบนั โครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ก าหนดให้ มี จ านวน 17 คน ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ ซึ่ งรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวง
ศึกษาธิ การเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 5 คน ในส่ วนของกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 4
คน กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรื อการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน จานวน 2
คน และกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พทาง การศึกษา จานวน 4 คน มีวิธีการได้มาโดยคณะกรรมการคุรุ
สภาเป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง และเลขาธิ การ คุ รุส ภาเป็ นกรรมการและเลขานุ การ ตามพระราชบัญญัติส ภาครู และ
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บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กาหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ มีอานาจหน้าที่ อาทิเช่น การ
พิ จารณาออกใบอนุ ญาตให้แก่ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา การพัก ใช้ใ บอนุ ญาต และการเพิ ก ถอน
ใบอนุ ญาต รวมถึงการปฏิ บตั ิการอื่ นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิช าชี พ กล่ า วคื อ การพิ จารณาวิ นิ จฉัย และออกค าสั่ ง ทางปกครอง เป็ นค าสั่ ง คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชี พ อันได้แก่ ไม่ออกใบอนุ ญาต ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่ออกใบแทนใบอนุ ญาต กับผู ้
ขอรับใบอนุ ญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อผูข้ อรับใบแทนใบอนุ ญาต และการพิจารณาวินิจฉัยและออก
ค าสั่ ง ทางปกครองเป็ นค าวินิจฉัย คณะกรรมการมาตรฐานวิช าชี พ อันได้แ ก่ ตัก เตื อน ภาคทัณฑ์ พัก ใช้
ใบอนุญาต หรื อเพิกถอนใบอนุญาต กับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตที่ประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 5 คน ในคณะกรรมการมาตรฐาน
วิช าชี พ ตามค าสั่ ง หัว หน้า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ค วามซ้ า ซ้อ นกับ กรรมการ โดยต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการคุ รุสภาตามคาสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ จานวน 4 คน กล่ าวคื อ เลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา เลขาธิ การคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน และเลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติดงั กล่ าว ได้กาหนดอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ให้เป็ นผูพ้ ิจารณา
วินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครอง อันได้แก่ ไม่ออกใบอนุ ญาต ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่ออกใบแทน
ใบอนุ ญาต กับ ผูข้ อรั บ ใบอนุ ญาต ผูข้ อต่ ออายุใ บอนุ ญาต หรื อผูข้ อรั บ ใบแทนใบอนุ ญาต และให้เป็ นผู ้
พิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครองกรณี ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ อัน
ได้แก่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุ ญาต หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาต ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ได้
กาหนดให้ผทู ้ ี่ได้รับคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ หากไม่พอใจให้อุทธรณ์
คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภา
ดัง นั้น จะเห็ นได้ว่า โครงสร้ า ง วิธี ก ารได้ม า อานาจหน้า ที่ รวมถึ ง การใช้อานาจหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ย่อมมีผลกระทบโดยตรงกับผูข้ อรับใบอนุ ญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อ
ผูข้ อรับใบแทนใบอนุ ญาต การที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พออกคาสั่ง ทางปกครองไม่ออกใบอนุ ญาต
ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่ออกใบแทนใบอนุ ญาต รวมถึ ง การมีคาวินิจฉัยชี้ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ ง อัน
ได้แก่ ตัก เตื อน ภาคทัณฑ์ การพัก ใช้ใ บอนุ ญ าต หรื อ การเพิ ก ถอนใบอนุ ญาตกับ ผู ไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตที่
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ได้กาหนดให้ผไู ้ ด้รับคาสั่งทาง
ปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ หากไม่พอใจให้อุทธรณ์คาสั่งคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชี พต่อคณะกรรมการคุ รุสภา ภายใน 30 วันนับแต่วนั ได้รับแจ้ง ฉะนั้น การที่คณะกรรมการคุ รุสภาจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาอุ ทธรณ์ ถื อว่า เป็ นสภาพบังคับที่ ร้า ยแรง เนื่ องจากผูอ้ อกคาสั่ งทางปกครองกับ ผูพ้ ิ จารณา
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อุทธรณ์ มีความซ้ าซ้อนกันทาให้ขาดความเป็ นกลาง เพราะเป็ นการพิจารณาอุทธรณ์ คาสั่งทางปกครอง ที่
ตนเองเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครอง
3) ปั ญหากฎหมายเกี่ ยวกับผลของคาสั่งทางปกครองที่ ออกโดยคณะอนุ กรรมการดาเนิ นงาน
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
คณะกรรมการคุ รุสภา ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการดาเนิ นงานมาตรฐานวิชาชี พของคุ รุ
สภา และในคาสั่งได้กาหนดให้มีอานาจหน้าที่ อาทิเช่ น พิจารณาออกใบอนุ ญาตให้แก่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทางการศึกษา และการพักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาง การศึกษา แต่พระราชบัญญัติสภา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ได้กาหนดให้ผูข้ อรั บใบอนุ ญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อผู ้
ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่ งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ได้พิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครอง
ไม่ ออกใบอนุ ญาต ไม่ ต่ออายุใ บอนุ ญาต หรื อไม่ ออกใบแทนใบอนุ ญาต อาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดัง กล่ า ว ต่ อ
คณะกรรมการคุรุสภา กรณี จึงเป็ นอานาจหน้าที่โดยเฉพาะของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ซึ่ งผูข้ อรับ
ใบอนุญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต หรื อผูข้ อรับใบแทนใบอนุญาตที่ได้รับคาสัง่ หากไม่พอใจให้อุทธรณ์คาสั่ง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พต่อคณะกรรมการคุรุสภา การที่คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ใช้อานาจหน้าที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครองแทนคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ และได้แจ้งสิ ทธิ ใน
ค าสั่ ง ให้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการ คุ รุ สภา ย่ อ มเป็ นการกระทบสิ ท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ต่ อ
คณะกรรมการคุรุสภา และกระทบสิ ทธิ ในการที่ผอู ้ ุทธรณ์จะนาเรื่ องยืน่ ฟ้ องต่อศาลปกครอง เพราะการออก
คาสัง่ ทางปกครองของคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่มีกฎหมายให้อานาจหน้าที่กาหนดไว้
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ได้กาหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ เป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการพิจารณาทางปกครอง
และเป็ นผูใ้ ช้อานาจหน้าที่โดยเฉพาะในการพิจารณาวินิ จฉัยและ ออกคาสั่งทางปกครองไม่ออกใบอนุ ญาต
ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่ออกใบแทนใบอนุ ญาต การที่คณะอนุ กรรมการดาเนิ นงานมาตรฐานวิชาชี พ
ของคุรุสภาได้ใช้อานาจหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง และออกคาสั่งทางปกครองแทนคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชี พ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากไม่มีกฎหมายให้มีอานาจหน้าที่กาหนดไว้แต่อย่างใด
เพราะการออกคาสั่งทางปกครองต้องมาจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พไม่ใช่ เป็ นการออกคาสั่ง ทาง
ปกครองที่มาจากคณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ผลของคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะอนุกรรมการดาเนินงานมาตรฐาน
วิชาชี พของคุ รุสภาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายให้อานาจหน้าที่กาหนดไว้ จึงไม่สามารถใช้
อานาจหน้าที่ ในการพิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครองแทนคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พได้
ประกอบกับพระราชบัญญัติส ภาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้คณะกรรมการ
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มาตรฐานวิช าชี พ เป็ นผูม้ ี อานาจหน้า ที่ ใ นการพิ จารณาวินิจฉัย ทางปกครองและให้เป็ นผูอ้ อกค าสั่ ง ทาง
ปกครอง การที่คณะอนุ กรรมการดาเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ได้พิจารณาวินิจฉัยทางปกครอง
และออกคาสั่งทางปกครอง ย่อมเป็ นการกระทบต่อสิ ทธิ ของคู่กรณี ที่ได้รับคาสั่งโดยตรง รวมถึงการแจ้งสิ ทธิ
ในคาสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการคุรุสภา ย่อมกระทบสิ ทธิ ของคู่กรณี ในการใช้สิทธิ อุทธรณ์คาสั่งต่อ
คณะกรรมการคุ รุสภา และย่อมกระทบสิ ทธิ ระยะยาวในการที่คู่กรณี จะนาคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง เพราะ
กฎหมายได้กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยเฉพาะ คณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ไม่สามารถใช้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้

5. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ ยวกับคณะกรรมการคุ รุสภา และคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ผูเ้ ขียนขอนาเสนอข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ผูเ้ ขียน เห็นควรให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และให้มีการยกร่ างพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ขึ้นมาใหม่ เพื่อนาไปบังคับ
ใช้แทนโดยในเนื้ อหาของกฎหมายจะต้องมีการกาหนดโครงสร้าง วิธีการได้มา อานาจหน้าที่ และการใช้อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา กาหนดสัดส่ วนให้มีกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็ นกรรมการ
คุรุสภา ยกเลิกการมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณแทน และต้อง
กาหนดโครงสร้ าง วิธีการได้มา อานาจหน้าที่ และการใช้อานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณต้องไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการคุรุสภา โดยให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย กรณี การกล่าวหาหรื อกล่าวโทษ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและมีอานาจวินิจฉัยชี้ ขาดการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชี พกับผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเท่านั้น
เพื่ อให้ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากปั จจุบนั ประเทศไทย มีกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับคณะกรรมการคุ รุ ส ภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ซึ่ งได้ก าหนดโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการคุรุสภา ให้มีแต่กรรมการโดยตาแหน่งเท่านั้น ไม่ได้กาหนดให้มีกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทางการศึกษา ประกอบกับโครงสร้ างของคณะกรรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ในปั จจุบนั มีความซ้ าซ้อนกับ
คณะกรรมการคุ รุ ส ภา ส่ ง ผลให้ ก ารพิ จ ารณาทางปกครอง ไม่ เ ป็ นกลาง เพราะกฎหมายก าหนดให้
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและให้เป็ นผูอ้ อกคาสั่งทางปกครอง และกาหนดให้
คณะกรรมการคุรุสภาเป็ นผูพ้ ิจาณาอุทธรณ์ คาสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ จึงเป็ นการพิจารณาทาง
ปกครองที่ ถือว่าเป็ นสภาพบังคับที่ ร้ายแรง เพราะผูอ้ อกคาสั่งทางปกครองกับผูพ้ ิ จารณาอุ ทธรณ์ เป็ นคนๆ
เดียวกัน จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็ นปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทย อันส่ งผลให้
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ประเทศไทยไม่สามารถทาให้คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ ดาเนิ นการได้ตรง
ตามวัตถุ ประสงค์และอานาจหน้าที่ ของกฎหมายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ ขียนเห็ นสมควรให้มี การยกเลิ ก
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไ ขกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และให้ มี ก ารยกร่ าง
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ขึ้นมาใหม่ ดังนี้
1) สมควรมีการกาหนดให้คณะกรรมการคุ รุสภา เป็ นคณะกรรมการบริ หารสภา เพียงคณะ
เดี ยว กาหนดให้โครงสร้ างของคณะกรรมการคุ รุสภา มี สัดส่ วนกรรมการจากผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการ
ศึกษาเป็ นกรรมการคุ รุสภา กาหนดให้คณะกรรมการคุรุสภา มีอานาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และอานาจหน้าที่ของคุรุสภา
2) สมควรกาหนดให้คณะกรรมการคุ รุสภา เป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยในการออกใบอนุ ญาต การต่อ
อายุใบอนุ ญาต หรื อการออกใบแทนใบอนุ ญาต และหากคณะกรรมการคุ รุสภา พิ จารณา เห็ นว่าไม่ ออก
ใบอนุ ญ าต ไม่ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต หรื อ ไม่ อ อกใบแทนใบอนุ ญ าต กับ ผู ข้ อรั บ ใบอนุ ญ าต ผู ข้ อต่ อ อายุ
ใบอนุ ญาต หรื อผูข้ อรับใบแทนใบอนุ ญาต ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็ น ผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและออกคาสั่ง
ทางปกครองไม่ออกใบอนุ ญาต ไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต หรื อไม่ออกใบแทนใบอนุ ญาต และหากผูร้ ับคาสั่งทาง
ปกครองไม่พอใจให้ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครอง ซึ่ งเป็ น การลดขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของคุ รุสภา
และเปรี ยบเสมือนให้คณะกรรมการคุรุสภา เป็ นผูก้ ลัน่ กรองบุคคลก่อนเข้าสู่ วชิ าชีพด้วยตนเอง
3) สมควรยกเลิกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ เพราะคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พใน
ปั จจุบนั มีความซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการคุรุสภา โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่ งโครงสร้าง
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณต้อ งไม่ ซ้ าซ้ อ นกับ โครงสร้ า งของคณะกรรมการคุ รุ สภา โดยให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยกรณี การกล่าวหาหรื อกล่าวโทษผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพและ มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพกับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตเท่านั้น
4) สมควรกาหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ เป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยและ ออกคาสั่งทาง
ปกครอง เป็ นคาวินิจฉัยกับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตที่ประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และหากผูร้ ับคาวินิจฉัย
คณะกรรมการจรรยาบรรณไม่พอใจให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยก่อน หากผูร้ ับ
คาสั่งคณะกรรมการคุรุสภาไม่พอใจให้ยนื่ ฟ้องต่อศาลปกครอง ต่อไป
ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และให้มีการยกร่ างพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. .... ขึ้นมาใหม่ เพื่อ
นาไปบังคับใช้แทน โดยนาหลักการในต่างประเทศและหลักการของกฎหมายสภาวิชาชีพอื่นในประเทศไทย
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อันได้แก่ กฎหมายว่าด้วยวิศวกร กฎหมายว่าด้วยสถาปนิ ก มาปรับใช้ก็จะส่ งผลให้คุรุสภา เป็ นที่ยอมรับของผู ้
ประกอบวิชาชี พทางการศึกษาและประชาชน หากมีปัญหาเกี่ยวกับวิชาชี พทางการศึกษา คณะกรรมการคุ รุ
สภาจะเป็ นผูท้ ี่สามารถแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับวิชาชี พทางการศึกษาที่เกิดขึ้นได้ตรงตามสภาพปั ญหาได้อย่าง
แท้จริ ง
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