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บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด และทฤษฎี ทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง วธีิการไดม้า อ านาจหนา้ท่ี และการใชอ้  านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการคุรุ
สภา และคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ ตลอดจนเพื่อศึกษากฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง วธีิการไดม้า 
อ านาจหน้าท่ี และการใช้อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสภาครูในต่างประเทศบางประเทศ และประเทศ
ไทย อีกทั้งเป็นการศึกษาปัญหากฎหมายและ แนวทางแกไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการคุรุสภา 
และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถน าบทสรุปไปใช้แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยได้
อยา่งเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพต่อไป 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการคุรุสภา และ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อยูด่ว้ยกนั 4 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ค  าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 7/2558 เร่ือง การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุรุ
สภา คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารองคก์ารคา้ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สั่ง ณ วนัท่ี 16 เมษายน พุทธศกัราช 2558 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 17/2560 เร่ือง แกไ้ข
เพิ่มเติมค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 7/2558 สั่ง ณ วนัท่ี 21 มีนาคม พุทธศกัราช 2560 และค าสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 11/2561 เร่ือง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพตามกฎหมายว่าดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2561 ซ่ึง
กฎหมายทั้งส่ีฉบบัมีการก าหนดโครงสร้าง วธีิการไดม้า อ านาจหนา้ท่ี และการใชอ้ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
คุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ แต่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัคณะกรรมการคุรุสภา และ คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ในประเด็นต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการบงัคบัใช้กฎหมายทั้งส่ีฉบบัดงักล่าวใน 3 ประเด็น
ปัญหา คือ 1) ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดโครงสร้างของ คณะกรรมการคุรุสภาตามค าสั่งหวัหนา้คณะ

                                                           
นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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รักษาความสงบแห่งชาติไม่ไดก้  าหนดให้มีผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภา  2) ปัญหา
กฎหมายเก่ียวกบัการขาดความเป็นกลาง ของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ และ 3) ปัญหากฎหมายเก่ียวกบั
ผลของค าสั่งทางปกครอง ท่ีออกโดยคณะอนุกรรมการด าเนินงานมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา  
 ดังนั้ น ผู ้เขียนจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกกฎหมายทั้ งส่ีฉบับดังกล่าว และให้มีการยกร่าง
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ข้ึนมาใหม่ เพื่อน าไปบงัคบัใชแ้ทน โดยในเน้ือหา
ของกฎหมายจะต้องมีการก าหนดโครงสร้าง วิธีการได้มา อ านาจหน้าท่ี และการใช้อ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการคุรุสภา ก าหนดสัดส่วนใหมี้กรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทาง การศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภา 
ยกเลิกการมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณแทน และต้อง
ก าหนดโครงสร้าง วิธีการไดม้า อ านาจหนา้ท่ี และ การใชอ้ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซ่ึง
คณะกรรมการจรรยาบรรณตอ้งไม่ซ ้ าซ้อนกบัคณะกรรมการคุรุสภา โดยให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมี
อ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผูไ้ด้รับใบอนุญาตประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพและ มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพกบัผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตเท่านั้น เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

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. บทน า 
 ในปัจจุบนั พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนด ใหคุ้รุสภา มี
วตัถุประสงค์ ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั้งการพฒันาวชิาชีพ และ มีอ านาจหนา้ท่ี ในการก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อประกอบวิชาชีพ พกัใชใ้บอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต และการก าหนดใหมี้คณะกรรมการเพื่อกระท าการใดๆ อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของคุรุ
สภา เพื่อให้ท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนสภาวิชาชีพน้ี กล่าวคือ ก าหนดให้มี คณะกรรมการคุรุสภา ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้
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ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา ใหมี้จ านวน 12 คน 
ได้มาจากกรรมการ โดยต าแหน่งทั้งหมด ท าให้ไม่มีกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็น
กรรมการคุรุสภา ซ่ึงจากเดิมตามพระราชบญัญติัขา้งต้น ไดก้ าหนดให้มีกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา จ านวน 19 คน นอกจากน้ี ไดก้ าหนดให้มี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ค าสั่ง
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ ให้มีจ  านวน 17 
คน ในจ านวนน้ีมีกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 4 คน มีความซ ้ าซ้อนกับกรรมการโดยต าแหน่งใน
คณะกรรมการคุรุสภา อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาพระราชบญัญติั สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 ค  าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 7/2558 เร่ือง การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการคุรุสภา 
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
องคก์ารคา้ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ 
วนัท่ี 16 เมษายน พุทธศกัราช 2558 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 17/2560 เร่ือง แกไ้ขเพิ่มเติม
ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 7/2558 สั่ง ณ วนัท่ี 21 มีนาคม พุทธศกัราช 2560 และค าสั่งหวัหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 11/2561 เร่ือง การแกไ้ของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2561 พบวา่ ยงั
เกิดปัญหาเก่ียวกบัคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา ตามค าสั่งหวัหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ไดก้  าหนดใหมี้ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา เป็นกรรมการคุรุสภา 
 การก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา มีความส าคญัต่อผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาโดยตรง เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ไปถึงผูรั้บบริการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทาง  การศึกษา เพราะ
คณะกรรมการคุรุสภา มีอ านาจหน้าท่ีบริหารและด าเนินงานตามท่ีก าหนด ในพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการ คุรุสภา มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารและ
ด าเนินการตามวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของคุรุสภารวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีออกค าสั่ง ทางปกครอง อนัไดแ้ก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ ์พกัใชใ้บอนุญาต 
หรือเพิกถอนใบอนุญาต และ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณี
ออกค าสั่งทางปกครอง อนัไดแ้ก่ ไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกไม่แทนใบอนุญาต 
อยา่งไรก็ตามการท่ีหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าสั่งก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา 
ใหมี้แต่เฉพาะกรรมการโดยต าแหน่ง แต่คุรุสภาเป็นสภาวชิาชีพของผูป้ระกอบวชิาชีพทาง การศึกษาโดยตรง 
ตอ้งมีกรรมการท่ีมาจากผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา แต่โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภาในปัจจุบนั
ไม่มีกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา การขาดหายไปของกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ท าให้ในการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภา ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดจะไม่มี
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การพิจารณา การเสนอความคิดเห็นของกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ท าให้เกิดความไม่
เสมอภาค ขาดความเท่าเทียม ขาดการถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนัย่อมส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล ้ ากนัระหว่าง
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งขา้ราชการระดบัหวัหนา้ในหน่วยงานของรัฐและไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นกรรมการคุรุ
สภากบับุคคลซ่ึงเป็น ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาแต่ไม่ไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นกรรมการคุรุสภา 
 2)  ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขาดความเป็นกลางของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
 การก าหนดโครงสร้าง วิธีการไดม้า อ านาจหน้าท่ี และการใช้อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพมีความส าคัญ เน่ืองจากในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยตรง เพราะพระราชบญัญติัสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดก้  าหนดใหค้ณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอ านาจหนา้ท่ีในการ
พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทาง การศึกษา นั้นก็คือ หากพิจารณาวินิจฉยัว่า ผูข้อรับ
ใบอนุญาตดงักล่าวขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้าม ก็มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยและออก
ค าสั่งทางปกครอง อนัไดแ้ก่ ไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต กบัผู ้
ขอรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต หรือผูข้อออกใบแทนใบอนุญาต อีกทั้ง ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว 
ไดก้ าหนดใหมี้อ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวนิิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครองเป็นค าวินิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง อนัไดแ้ก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ การพกัใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต กบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ี
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ แต่ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 11/2561 เร่ือง การ
แกไ้ของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สั่ง ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2561 ท่ีได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ในส่วนกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน มีความซ ้ าซ้อนกับกรรมการโดยต าแหน่งตาม
โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา จ านวน 4 คน จึงท าให้มีความซ ้ าซ้อนกันระหว่างกรรมการโดย
ต าแหน่งท่ีไดรั้บการก าหนดใหมี้ทั้งในคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ และในคณะกรรมการคุรุสภา ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าว ไดก้ าหนดว่า หากผูรั้บค าสั่งทางปกครองของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่
พอใจให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองท่ีมีความซ ้ าซ้อน ซ่ึงในการ
พิจารณาทางปกครองนั้น ถือว่าเป็นสภาพบงัคบัท่ีร้ายแรง เพราะผูอ้อกค าสั่งทางปกครองกับผูพ้ิจารณา
อุทธรณ์เป็นคน ๆ เดียวกนั ส่งผลใหข้าดความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง 
   3) ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัผลของค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
มาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา 
   ผลของค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยคณะอนุกรรมการด าเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มี
ความส าคญัและมีผลกระทบโดยตรงกบัผูซ่ึ้งจะเขา้สู่วิชาชีพทางการศึกษา และผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เน่ืองจากคณะกรรมการคุรุสภาได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการดังกล่าว ให้มีอ านาจ หน้าท่ี อาทิเช่น การ
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พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพกัใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ก ากบัดูแล การปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เป็นตน้ และในค าสั่งดงักล่าวไม่ไดก้  าหนดให้คณะอนุกรรมการดงักล่าว มีอ านาจหน้าท่ีใน
การพิจารณาวินิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครอง ทุกกรณี การที่คณะกรรมการคุรุสภา ได้มีค  าสั่งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด าเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีเพื่อให้ท าหนา้ท่ีแทน
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ แต่ไม่ไดก้  าหนดให้ครอบคลุมถึงการพิจารณาวินิจฉัยและออกค าสั่งทาง
ปกครอง กล่าวคือ การพิจารณาวินิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครอง อนัไดแ้ก่ ไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต กบัผูข้อรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต หรือผูข้อรับใบแทน
ใบอนุญาต เน่ืองจากการพิจารณาวนิิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครองดงักล่าว ตามพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดไวใ้ห้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
โดยเฉพาะ คณะอนุกรรมการดงักล่าวไม่สามารถใชอ้ านาจหนา้ท่ีซ่ึงเป็นของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ได ้แต่คณะอนุกรรมการดงักล่าว ไดพ้ิจารณาวินิจฉยัและ ออกค าสั่งทางปกครองไม่ออกใบอนุญาต และไม่
ต่ออายุใบอนุญาต จนกระทัง่ไดแ้จง้ค าสั่งให้กบั ผูข้อออกใบอนุญาต และผูข้อต่ออายุใบอนุญาตทราบ ผลของ
ค าสั่งทางปกครองดงักล่าว ย่อมไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการใด เน่ืองจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจหนา้ท่ี
ก าหนดไว ้ 
 

2.  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการคุรุสภา และ
คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 

 1)  หลกัองคก์รทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ คือ กลุ่มของบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายให้กระท าการบางอย่าง มีเป้าหมายร่วมกัน 

และมีความสัมพนัธ์ร่วมกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง รวมทั้งต่างมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 
กล่าวอีกนยัหน่ึงคณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบุคคลหรือองค์กรท่ีคณะบุคคลซ่ึง
สังกดัอยู่เพื่อหน้าท่ีร่วมกนัในการประชุมพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการชุดนั้นไดรั้บมอบหมายให้มีอ านาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาในเร่ืองนั้นๆ รูปแบบของคณะกรรมการ อาจแบ่งได ้3 ประเภท คือ คณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งข้ึนตามก าหนดระยะเวลา คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งตามความมุ่งหมาย และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งตาม
องคป์ระกอบของคณะบุคคล 

 คณะกรรมการ เป็นรูปแบบตามหลกัองค์กรปกครองท่ีมีการน ารูปแบบน้ีมาใช้ในการท างานใน
องคก์รทางปกครองต่างๆ มาอยา่งยาวนานแลว้ ขอ้ดีของหลกัองคก์รทางปกครอง ในรูปแบบคณะกรรมการ 
ไดแ้ก่ ในการประชุมพิจารณาเร่ืองหน่ึงจะมีการร่วมกนัวิเคราะห์ท่ีมาจากความคิดเห็นของคนหลายคน อีก
ทั้งยงัเป็นการป้องกนัมิให้บุคคลคนเดียวใชอ้  านาจตามความคิดเห็นของตนเอง เป็นการถ่วงดุลไม่ให้อ านาจ
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อยูก่บัคนเพียงคนเดียว ท าใหเ้กิดความคล่องตวั ในการประสานงานเน่ืองจากมีตวัแทนจากองคก์รต่างๆ เป็น
การรวมอ านาจของบุคคลหลายคน ใหร้วมเป็นหน่ึงเดียวกนั ส่งผลใหง้านมีความรวดเร็วยิง่ข้ึน เป็นตน้  

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยควร 4 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการ
โดยต าแหน่ง กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และเลขานุการ เป็นตน้ โดยในส่วนของเลขานุการ จะเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งดว้ยหรือไม่ก็ได ้บางพระราชบญัญติัอาจก าหนดให้เป็นเพียงเลขานุการ ทั้งน้ี หากเป็นคณะกรรมการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพ ในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนั้น สมควรให้มีกรรมการจากผู ้
ประกอบวชิาชีพนั้นๆ ดว้ย 

 2)  หลกัความเป็นกลาง 
   หลกัความเป็นกลาง เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองตอ้งไม่มีส่วน ไดเ้สียและ
มีอคติในเร่ืองท่ีพิจารณาทางปกครอง ตลอดจนในการจดัใหมี้ค าสั่งทางปกครองตอ้งกระท าโดยเจา้หน้าท่ีท่ีมี
ความเป็นกลาง ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตนพิจารณา กล่าวคือ ในการปฏิบติัราชการเป็นการปฏิบติัตาม
กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นกลไกในการท าหน้าท่ีน้ี ในการปฏิบติั
ราชการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองจึงมิใช่เป็นการปฏิบติัเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดโดยเฉพาะ แต่เป็นไป
เพื่อประโยชน์ของประชาชน เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งมีความเป็นกลางไม่เอนเอียงไปทางฝ่ายใด ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีผู ้
พิจารณาเร่ืองทางปกครองและ ผูท้  าค  าสั่งทางปกครองจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นเพื่อเป็นประกนั
ความเป็นธรรม 
   ความไม่เป็นกลางมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 ความไม่เป็นกลางโดยสภาพ
ภายนอก คือ ความไม่เป็นกลางท่ีมีอยู่ภายนอกความคิดจิตใจของเจา้หนา้ท่ีอนัมีเหตุมาจากสถานภาพ หรือ
ฐานะของตวัเจา้หนา้ท่ี ประเภทท่ี 2 ความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน คือ ความไม่เป็นกลางตามความเป็น
จริงโดยเน้ือแทข้องกฎหมายตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความเป็นกลางในการด าเนินงาน เพื่อการงานจะเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีการบิดเบือนไปทางอ่ืนอนัมีเหตุมาจากสภาพภายในความคิด
จิตใจของเจา้หน้าท่ี ซ่ึงตอ้งเป็นเหตุท่ีมีสภาพร้ายแรงท่ีจะเห็นไดว้่าอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้ 
ทั้งน้ี ความไม่เป็นกลางของเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 ก าหนดไวว้่า กรณีอ่ืนใดนอกจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 13 เก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีหรือคณะกรรมการท่ีมี
อ านาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพร้ายแรง  อันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
ตวัอยา่งเช่น เป็นผูท่ี้ท  าการพิจารณามาแลว้ หรือเคยท าการพิจารณาเร่ืองท่ีจะท าการพิจารณามาก่อนแลว้ เป็น
ตน้ 
  3) หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง 
  เน่ืองจากค าสั่งทางปกครองเป็นการกระท าทางปกครอง จึงย่อมตกอยู่ในบงัคบัของ “หลัก
ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง” หลกักฎหมายดงักล่าวมีความหมายวา่ ฝ่ายปกครองตอ้ง
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กระท าการต่าง ๆ โดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย และจะกระท าการใดๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ
สิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์อนัชอบธรรมของบุคคลไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจ ฉะนั้น ค าสั่งทางปกครอง
ท่ีออกโดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย เน่ืองจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจหน้าท่ี
ก าหนดไว ้ผลของค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ย่อมไม่มีสภาพบงัคบัในทางกฎหมาย ทั้งน้ี มีหลักการท่ี
เก่ียวขอ้งหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่ง ทางปกครอง อนัไดแ้ก่ หลกัการท่ี 1 ค าสั่งทางปกครองตอ้ง
ออกโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจ กล่าวคือ การออกค าสั่งทางปกครองเป็นการใชอ้  านาจรัฐในทางปกครอง ดงันั้น 
เจา้หน้าท่ีท่ีมีอ านาจออกค าสั่งทางปกครองจึงตอ้งเป็นตวัแทนของรัฐท่ีมีอ านาจกระท าการโดยชอบ กล่าวคือ 
ตอ้งเป็นเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอย่างถูกตอ้งและเป็นผูด้  ารงต าแหน่งท่ีมีอ านาจออกค าสั่งทาง
ปกครองในเร่ืองนั้น ซ่ึงอ านาจเช่นวา่น้ีจะถูกก าหนดข้ึนโดยกฎหมาย อนัเป็นการยืนยนัหลกั“ไม่มีกฎหมาย ไม่
มีอ านาจ” และเม่ือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองไดแ้สดงเจตนาหรือกระท าการอย่างใดออกไปแลว้ ยอ่มมีความผล
ผูกพนัในทางกฎหมาย หลกัการท่ี 2 การออกค าสั่งทางปกครองมีกฎหมายให้อ านาจหรือมีอ านาจกระท าได้
โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย กล่าวคือ ค าสั่งทางปกครองเป็นผลผลิตจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองใชอ้ านาจตาม
กฎหมายอนัเป็นนามธรรมมาก าหนดให้เป็นรูปธรรม ดงันั้น ค าสั่งทางปกครองท่ีไปกระทบสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนผูรั้บค าสั่งทางปกครอง จึงตอ้งมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายให้อ านาจแก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองในการ
ออกค าสั่งทางปกครองไว ้อย่างชดัแจง้ มิฉะนั้นแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองยอ่มไม่มีอ านาจท่ีจะออกค าสั่ง
ทางปกครองดงักล่าวได ้หากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองกระท าไปโดยไม่มีกฎหมายใหอ้ านาจค าสั่งทางปกครอง
นั้นยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

3. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงสร้าง วิธีการได้มา อ านาจหน้าที่ และการใช้อ านาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการสภาครูในต่างประเทศ และประเทศไทย 
  1) มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง วิธีการได้มา อ านาจหน้าท่ี และการใช้อ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการสภาครูในต่างประเทศ 
  จากการศึกษา พบวา่ ในต่างประเทศมีคณะกรรมการสภาครู ดงัต่อไปน้ี 
  ประเทศสกอตแลนด ์
  จากการศึกษากฎหมายสภาครูแห่งสกอตแลนด์ ของประเทศสกอตแลนด์ พบว่า ในประเทศ
สกอตแลนด ์มีการตรากฎหมาย และมีการก าหนดไว ้ดงัน้ี  
   (1)  ประเทศสกอตแลนด์ ไดมี้การจดัตั้งสภาครู เหมือนกบัประเทศไทย โดยมีพระราชบญัญติัสภา
การสอนแห่งสกอตแลนด์ ค.ศ. 1965 เป็นกฎหมายแม่บท จนกระทัง่ ค.ศ. 2011 ประเทศสกอตแลนด์ ไดมี้
การปฏิรูปบริการสาธารณะดา้นการศึกษา จึงไดมี้การออกขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการปฏิรูปบริการสาธารณะ (สภา
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การสอนแห่งสกอตแลนด์) ค.ศ. 2011 ซ่ึงได้มีแก้ไขในประเด็นส าคัญ อันได้แก่ ลดจ านวนกรรมการใน
คณะกรรมการสภาครูแห่งสกอตแลนด ์จากเดิมมีจ านวน 44 คน ลดลงเหลือจ านวน 37 คน เป็นตน้ 
   (2) กฎหมายสภาครูแห่งสกอตแลนด์ ก าหนดให้มี คณะกรรมการสภาครูแห่งสกอตแลนด์ เพียงคณะ
เดียวท่ีท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารสภา ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจ
หนา้ท่ีของสภาครูแห่งสกอตแลนด ์ 
   (3) คณะกรรมการสภาครูแห่งสกอตแลนด์ มีจ  านวน 37 คน ประกอบไปด้วย กรรมการจากผู ้
ประกอบวชิาชีพครู โดยการเลือกตั้งจากครู จ  านวน 19 คน กรรมการจากท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ จ านวน 11 คน 
และกรรมการจากท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง จ  านวน 7 คน จะเห็นไดว้่า คณะกรรมการสภาครูแห่งสกอตแลนด์ มี
สัดส่วนกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพครูมากกว่ากรรมการจากสัดส่วนอ่ืน จึงเห็นได้ว่า สภาครูแห่ง
สกอตแลนดใ์หค้วามส าคญักบัผูป้ระกอบวชิาชีพครู เน่ืองจากสภาครูแห่งสกอตแลนดมี์หลกัการในการจดัตั้ง 
กล่าวคือ ตอ้งการใหค้รูมีอ านาจในการควบคุมกิจการของตนเอง 
   (4) ในการพิจารณาการข้ึนทะเบียน หรือการเพิกถอนบุคคลออกจากทะเบียน คณะกรรมการ
สภาครูแห่งสกอตแลนด์ จะเป็นผูพ้ิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาเป็นรายบุคคล ซ่ึงหากคณะกรรมการสภา
ครูแห่งสกอตแลนด์ ปฏิเสธค าขอข้ึนทะเบียนของบุคคลใด หรือ เพิกถอนบุคคลใดออกจากทะเบียน 
เน่ืองจากบุคคลนั้ นไม่เหมาะสมท่ีจะท าการสอน หรือ เหตุอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ใช่การประพฤติผิดทางวินัย 
คณะกรรมการสภาครูแห่งสกอตแลนด์ จะเป็นผูอ้อกค าสั่งแจง้กบับุคคลนั้นพร้อมแจง้สิทธิการอุทธรณ์ หาก
ผูรั้บค าสั่งไม่พอใจสามารถอุทธรณ์ ต่อศาลโดยตรง จะเห็นไดว้า่ คณะกรรมการสภาครูแห่งสกอตแลนด์ จะ
เป็นผูท้  าหน้าท่ีในการกลัน่กรองบุคคลก่อนรับข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครู รวมถึงการเพิกถอน
บุคคลออกจากทะเบียนดว้ยตนเอง กรณีจึงเป็นการลดขั้นตอนในการพิจารณาการข้ึนทะเบียน หรือการเพิก
ถอนบุคคลออกจากทะเบียน 
   (5)  ในการพิจารณาด าเนินการทางวินยักบัผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพครูแลว้ ภายหลงั
ปรากฏว่าประพฤติผิด คณะกรรมการสภาครูแห่งสกอตแลนด์ จะเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง และหากมีมูลเป็นการประพฤติผิด คณะกรรมการสภาครู  แห่งสกอตแลนด์จะเป็นผูแ้ต่งตั้ ง
คณะกรรมการวินยั เพื่อพิจารณาและหากเห็นว่าประพฤติผิดจริง จะเป็นผูอ้อกค าสั่งลงโทษทางวินยั และ
ผูรั้บค าสั่งหากไม่พอใจให้อุทธรณ์ต่อศาลโดยตรง จะเห็นไดว้า่ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัไม่ตอ้งมา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสภาครู แห่งสกอตแลนด์ จึงเป็นการลดขั้นตอนการพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษทางวนิยั 
   ประเทศองักฤษ 
   จากการศึกษากฎหมายสภาครูแห่งองักฤษ ของประเทศองักฤษ พบวา่ ในประเทศองักฤษ มีการ
ตรากฎหมาย และมีการก าหนดไว ้ดงัน้ี  
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   (1) ประเทศองักฤษ ไดมี้การจดัตั้งสภาครูโดยมีพระราชบญัญติัการสอนและ การอุดมศึกษา 
ค.ศ. 1998 เป็นกฎหมายแม่บท โดยมีวตัถุประสงค์ในด้านการยกระดับมาตรฐาน การสอนและคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงการพฒันามาตรฐานวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพครู โดยเจตนารมณ์ในการออกกฎหมาย
ดงักล่าว เพื่อตอ้งการก าหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้ผูซ่ึ้งจะประกอบ
วชิาชีพครูตอ้งข้ึนทะเบียนกบัสภาครูแห่งองักฤษ ซ่ึงเหมือนกบัประเทศไทย 
   (2) กฎหมายสภาครูแห่งองักฤษ ก าหนดใหมี้ คณะกรรมการสภาครูแห่งองักฤษ เพียงคณะเดียว
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารสภา ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์และอ านาจ
หนา้ท่ีของสภาครูแห่งองักฤษ 
   (3) คณะกรรมการสภาครูแห่งองักฤษ มีจ านวน 64 คน ประกอบดว้ย กรรมการจาก ผูป้ระกอบ
วชิาชีพครู จ านวน 25 คน กรรมการจากสหภาพครูและสหภาพครูใหญ่ จ านวน 9 คน กรรมการจากองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งการศึกษา จ านวน 17 คน และกรรมการจากกระบวนการแต่งตั้ง ของสภาครูแห่งองักฤษ จ านวน 13 
คน จะเห็นไดว้่า คณะกรรมการสภาครูแห่งองักฤษ มีสัดส่วนกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพครูมากกว่า
กรรมการจากสัดส่วนอ่ืน จึงเห็นไดว้า่ สภาครู แห่งองักฤษใหค้วามส าคญักบัผูป้ระกอบวิชาชีพครู อีกทั้งการ
ไดม้าของกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพครูจ านวนดงักล่าวไดก้ าหนดให้มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี จาก
เพื่อนครูซ่ึงเป็นสมาชิก ในสภาครูแห่งองักฤษ 
   (4) ในการพิจารณาการข้ึนทะเบียน กฎหมายสภาครูแห่งองักฤษ ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการ
สภาครูแห่งองักฤษเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบการพิจารณาการข้ึนทะเบียน หากคณะกรรมการสภาครูแห่ง
องักฤษ เห็นวา่ บุคคลนั้นมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมจะเป็นผูอ้อกค าสั่งไม่รับข้ึนทะเบียนกบับุคคลนั้น ซ่ึงไม่ใช่
การประพฤติผดิทางวินยั กฎหมายก าหนดใหค้ณะกรรมการสภาครูแห่งองักฤษ เป็นผูอ้อกค าสั่งแจง้กบับุคคล
นั้ น หากผู ้รับค าสั่งไม่พอใจมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์การไม่รับข้ึนทะเบียนต่อศาลโดยตรง จะเห็นได้ว่า 
คณะกรรมการสภาครูแห่งองักฤษ จะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการพิจารณากลัน่กรองบุคคลก่อนรับข้ึนทะเบียนเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชีพครู ดว้ยตนเองจึงเป็นลดขั้นตอนการพิจารณาการข้ึนทะเบียน  
   (5) ในการพิจารณาด าเนินการทางวนิยักบัผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูแลว้ ภายหลงั
ประพฤติผิด คณะกรรมการสภาครูแห่งองักฤษ จะเป็นผูมี้อ  านาจหน้าท่ีในการด าเนินการทางวินยักบัผูน้ั้น 
หากพิจารณาวินิจฉัยแลว้มีความผิดจริง คณะกรรมการสภาครูแห่งองักฤษ จะเป็นผูอ้อกค าสั่งลงโทษทางวินัย 
และผูซ่ึ้งไดรั้บค าสั่งลงโทษทางวินยัของคณะกรรมการสภาครู แห่งองักฤษ หากไม่พอใจให้อุทธรณ์ค าสั่งต่อ
ศาล จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ก าหนดให้คณะกรรมการสภาครูแห่งองักฤษ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณา
วินิจฉัยหากมีความผิดจริงให้ออกค าสั่งลงโทษทางวินยั และผูรั้บค าสั่งก็สามารถอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อศาล
โดยตรง ทั้งน้ี ในการด าเนินการทางวินัยแตกต่างกบัสภาครูแห่งสกอตแลนด์ของประเทศสกอตแลนด์ท่ีมี
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คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง เป็นผูส้อบสวนขอ้เทจ็จริงในเบ้ืองตน้ และหากเห็นวา่มีมูลก็จะส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการวนิยั เป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัและออกค าสั่งลงโทษทางวนิยั 
   ประเทศแคนาดา 
   จากการศึกษากฎหมายวทิยาลยัครูแห่งออนตาริโอ ของประเทศแคนาดา รัฐออนตาริโอ พบวา่ ใน
ประเทศแคนาดา รัฐออนตาริโอ มีการตรากฎหมาย และมีการก าหนดไว ้ดงัน้ี  

 (1) ประเทศแคนาดา รัฐออนตาริโอ ไดมี้การจดัตั้งสภาครูโดยมีพระราชบญัญติัวทิยาลยัครูแห่ง
ออนตาริโอ ค.ศ. 1996 เป็นกฎหมายแม่บท โดยใชบ้งัคบัเฉพาะในรัฐออนตาริโอเท่านั้น วทิยาลยัครูแห่งออน
ตาริโอ ไม่ใช่วิทยาลยัท่ีเปิดการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษา แต่เป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้บุคคลซ่ึงประสงค์
จะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งมาข้ึนทะเบียนกบัวิทยาลยัครูแห่งออนตาริโอซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ี ไดก้  าหนดให้มี
สภาวิทยาลยัครูแห่งออนตาริโอ และมีคณะกรรมการบริหารสภา เป็นผูด้  าเนินการตามภารกิจให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด  

 (2) กฎหมายวทิยาลยัครูแห่งออนตาริโอ ก าหนดใหมี้ คณะกรรมการบริหารสภาวทิยาลยัครูแห่งออน
ตาริโอ เพียงคณะเดียวท่ีท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารสภา ในการขบัเคล่ือน  การด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของสภาวิทยาลัยวิทยาลยัครูแห่งออนตาริโอ ซ่ึงเหมือนกับสภาครูแห่ง
สกอตแลนด ์และสภาครูแห่งองักฤษ  

 (3) คณะกรรมการบริหารสภาวิทยาลัยครูแห่งออนตาริโอ มีจ านวน 37 คน ประกอบด้วย 
กรรมการ จ านวน 23 คน มาจากสมาชิกของวิทยาลัยท่ีได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกของวิทยาลยั และ
กรรมการ จ านวน 14 คน มาจากสมาชิกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยรัฐ จะเห็นไดว้่า คณะกรรมการบริหารสภา
วิทยาลยัครูแห่งออนตาริโอ มีสัดส่วนกรรมการจากสมาชิกของวิทยาลยั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูมากกวา่
กรรมการจากสัดส่วนอ่ืน ซ่ึงเหมือนกับสภาครูแห่งสอกตแลนด์ และสภาครูแห่งองักฤษ เน่ืองจากสภา
วิทยาลยัครูแห่งออนตาริโอ มีเจตนารมณ์ตอ้งการ ให้สภาแห่งน้ีเป็นสภาของผูป้ระกอบวิชาชีพครูอย่าง
แทจ้ริง 

 (4)  ในการพิจารณาการข้ึนทะเบียนให้กบัผูข้อข้ึนทะเบียน นายทะเบียนจะเป็น ผูพ้ิจารณาหาก
ปฏิเสธค าขอข้ึนทะเบียน นายทะเบียนจะเป็นผูแ้จง้ให้ผูข้อข้ึนทะเบียนทราบ หากผูรั้บค าสั่งไม่พอใจสามารถ
อุทธรณ์ค าสั่ งของนายทะเบียนนั้ น ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การข้ึนทะเบียน และหาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การข้ึนทะเบียน พิจารณาแล้วปฏิเสธค าขอข้ึนทะเบียนอีก ผูน้ั้นสามารถ
อุทธรณ์ค าสั่งต่อศาล จะเห็นไดว้า่ กรณีน้ีไม่ตอ้งอุทธรณ์ต่อสภาวทิยาลยัครูแห่งออนตาริโอพิจารณาซ ้ าซอ้น
สามารถอุทธรณ์ให้ต่อศาลโดยตรง จึงเห็นไดว้่า นายทะเบียน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การข้ึน
ทะเบียน จะเป็นผูก้ลัน่กรองบุคคลในการขอข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพครู 
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   (5) ในการพิจารณาด าเนินทางวินยักบัผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครู ภายหลงั มีเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมประพฤติผิดทางวิชาชีพ สภาวิทยาลัยครูแห่งออนตาริโอ จะเป็นผูแ้ต่งตั้ ง 
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง และหากมีมูลเป็นการประพฤติผิดทางวิชาชีพ สภาวิทยาลยัครูแห่งออน
ตาริโอ จะเป็นผูแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการวนิยั เพื่อลงโทษทางวนิยั กบับุคคลนั้น โดยคณะกรรมการวนิยั จะเป็น
ผูอ้อกค าสั่งลงโทษทางวินยั หากผูรั้บค าสั่งลงโทษ ทางวนิยัไม่พอใจสามารถอุทธรณ์ต่อศาลไดโ้ดยตรง จะเห็น
ไดว้า่ กรณีผูรั้บค าสั่งทางวินยั หากไม่พอใจ ใหอุ้ทธรณ์ต่อศาลโดยตรง ไม่ตอ้งมาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยั
ต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลยัครูแห่งออนตาริโอ กรณีจึงเป็นการลดขั้นตอนในการพิจารณาอุทธรณ์ ส่งผล
ใหก้ารพิจารณามีความรวดเร็วยิง่ข้ึน 
  2)  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง วิธีการได้มา อ านาจหน้าท่ี และการใช้อ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เปรียบเทียบกบัคณะกรรมการสภา
วชิาชีพอ่ืนในประเทศไทย 
  จากการศึกษากฎหมาย ตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พบวา่ 
ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ก าหนดให้คุรุสภา มีวตัถุประสงค ์อาทิเช่น ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและ
เพิกถอนใบอนุญาต ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการ
พฒันาวิชาชีพ มีอ านาจหน้าท่ี อาทิเช่น ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออก
ใบอนุญาตให้แก่ผูข้อประกอบวิชาชีพ พกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงการก าหนดให้มี
คณะกรรมการเพื่อกระท าการใด ๆ อนัอยู ่ในอ านาจหนา้ท่ีของคุรุสภา กล่าวคือ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
คุรุสภา มีอ านาจหน้าท่ี อาทิเช่น บริหารและด าเนินการตามวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของคุรุสภา 
พิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทุกกรณี และก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ มีอ านาจหน้าท่ี อาทิเช่น พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา การพกัใช้
ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงการพิจาณาวินิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครอง อนัไดแ้ก่ ไม่
ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต การพิจารณาวินิจฉยัและออกค าสั่งทาง
ปกครอง อนัไดแ้ก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ ์การพกัใชใ้บอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต  
  จากการศึกษากฎหมาย ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 17/2560 เร่ือง แกไ้ข
เพิ่มเติมค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 7/2558 สั่ง ณ วนัท่ี 21 มีนาคม พุทธศกัราช 2560 พบวา่ 
ไดก้ าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา มีจ านวน 12 คน ดงัน้ี  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีจ านวนสองคน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าส านกังานคณะกรรมการ
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มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
  จากการศึกษากฎหมาย ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 11/2561 เร่ือง การ
แกไ้ของคป์ระกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สั่ง ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2561 พบวา่ ไดก้ าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มี
จ านวน 17 คน ดงัน้ี  
 ประธานกรรมการ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูแ้ต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงเก่ียวกบัวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ โดยต าแหน่ง จ านวน
ห้าคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขาธิการส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั และเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวนส่ีคน ซ่ึงไดม้าจากคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผูแ้ต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา 
การบริหาร และกฎหมายกรรมการจากคณาจารยใ์นคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน ซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผูแ้ต่งตั้ง จ  านวนสองคน กรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา จ านวนส่ีคน ซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผูแ้ต่งตั้งมาจากผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซ่ึงด ารงวิทยฐานะไม่ต ่ากว่าเช่ียวชาญ วิชาชีพ ละหน่ึงคน และ
เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 จากการศึกษา พระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้
ก าหนดให้มีสภาวิศวกร และสภาสถาปนิก โดยมีคณะกรรมการสภาวิศวกร และ มีคณะกรรมการสภา
สถาปนิก เป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีบริหารและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ซ่ึงโครงสร้างของคณะกรรมการสภาวิศวกร และ ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ตามพระราชบญัญติัทั้ง
สองฉบบัดงักล่าว ไดก้ าหนดใหท้ั้ง สภาวศิวกร และสภาสถาปนิก มีผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมเป็น
กรรมการสภาวิศวกร และมีผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเป็นกรรมการสภาสถาปนิก ซ่ึงการ
พิจารณาวินิจฉัย การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต เป็นอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสภาวิศวกร และของคณะกรรมการสภาสถาปนิก นอกจากน้ี ในการพิจารณา การ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของสภาวิศวกร และของสภาสถาปนิก ไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ เป็นผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีการกล่าวหา หรือกล่าวโทษว่าผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ รวมถึงให้เป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึง อนั
ไดแ้ก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ พกัใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต กบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ีประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทั้ งน้ี ตามพระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัดังกล่าว ได้ก าหนดให้โครงสร้างของ
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คณะกรรมการจรรยาบรรณทั้งของสภาวิศวกร และของสภาสถาปนิก ไม่มีความซ ้ าซ้อนกบัโครงสร้างของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร และ ของคณะกรรมการสถาปนิก ส่งผลให้การพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดกบัผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตท่ีประพฤติจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพเป็นไปตามหลกัความเป็นกลาง เน่ืองจากตามพระราชบญัญติั
ทั้งสองฉบบัดงักล่าว ไดก้ าหนดให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณ วินิจฉยัช้ีขาดอย่างใด 
อยา่งหน่ึง อนัไดแ้ก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ ์พกัใชใ้บอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต อาจอุทธรณ์ ค าวนิิจฉยัต่อ
คณะกรรมการสภาวิศวกร และต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก ได้ภายในสามสิบวนันับแต่ได้รับแจง้ค า
วนิิจฉยั 
 

4. วเิคราะห์ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
   จากการศึกษา พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ค  าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 7/2558 เร่ือง การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองคก์ารคา้ของส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา สั่ง ณ วนัท่ี 16 เมษายน พุทธศกัราช 
2558 ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 17/2560 เร่ือง แกไ้ขเพิ่มเติมค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ท่ี 7/2558 สั่ง ณ วนัท่ี 21 มีนาคม พุทธศกัราช 2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 11/2561 เร่ือง การแกไ้ของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2561 พบวา่ ยงัเกิดปัญหาเก่ียวกบั
คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในประเด็นต่างๆ อนัเป็น ผลมาจากการบงัคบัใช้
กฎหมายทั้งส่ีฉบบัดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภาตาม ค าสั่งหวัหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ไดก้  าหนดใหมี้ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา เป็นกรรมการคุรุสภา 
 ในปัจจุบนัหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดมี้ค าสั่งก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ
คุรุสภา มีจ านวน 12 คน ประกอบดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรี
ช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 คน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการคุรุสภาเป็น
กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงเดิมตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดก้  าหนด 
โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา มีจ านวน 39 คน ประกอบไปดว้ย ประธานกรรมการ กรรมการโดย
ต าแหน่ง จ านวน 8 คน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 คน กรรมการจากผูด้  ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุ
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ศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา จ านวน 4 คน และกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
จ านวน 19 คน 
   จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภาตามค าสั่ง หวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติไม่ได้ก าหนดให้มีสัดส่วนกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็น
กรรมการคุรุสภา มีแต่เฉพาะกรรมการโดยต าแหน่งทั้งหมด ซ่ึงเม่ือพิจารณาอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
คุรุสภา ตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดก้  าหนดให้มีอ านาจหน้าท่ี อาทิ
เช่น บริหารและด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของคุรุสภา การพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่ง
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงเป็นค าวินิจฉัย ช้ีขาดอย่างใดอย่างหน่ึงกับผูไ้ด้รับใบอนุญาตท่ี
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ อนัไดแ้ก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ การพกัใชใ้บอนุญาต หรือการเพิกถอน
ใบอนุญาต รวมถึงการควบคุมดูแล การด าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัส านกังานเลขาธิการคุรุสภา การก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้
ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวใ้ห้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวคือ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงเป็นค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบ
แทนใบอนุญาต 
  ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุรุสภาตามพระราชบญัญติัดงักล่าว มีความ
เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยตรง แต่โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภาในปัจจุบนัตาม
ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ไดก้  าหนดใหมี้สัดส่วนกรรมการจากผูป้ระกอบวชิาชีพทางการ
ศึกษา ยอ่มท าให้ในการประชุมของคณะกรรมการ คุรุสภา เพื่อพิจารณาตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
จะไม่มีความคิดเห็นท่ีผา่นการพิจารณากลัน่กรอง รวมถึงไม่มีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใด ๆ ส่งผลกระทบ
ให้มติคณะกรรมการคุรุสภาดงักล่าวขาดการร่วมพิจารณาในมุมมองของกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ทั้งท่ี การใช้อ านาจหน้าท่ีและการมีมติของคณะกรรมการคุรุสภานั้นมีความส าคญัและมี
ผลกระทบ ต่อผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาโดยตรง  
   2) ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการขาดความเป็นกลางของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
  ปัจจุบนัโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ก าหนดให้มีจ  านวน 17 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซ่ึงรัฐมนตรี  ว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นผูแ้ต่งตั้ง กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน ในส่วนของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 4 
คน กรรมการจากคณาจารยใ์นคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน จ านวน 2 
คน และกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทาง การศึกษา จ านวน 4 คน มีวิธีการไดม้าโดยคณะกรรมการคุรุ
สภาเป็นผูแ้ต่งตั้ ง และเลขาธิการ คุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ ตามพระราชบญัญติัสภาครูและ

794



16 

 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอ านาจหนา้ท่ี อาทิเช่น การ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา การพกัใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาต รวมถึงการปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ กล่าวคือ การพิจารณาวินิจฉัยและออกค าสั่งทางปกครอง เป็นค าสั่งคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ อนัไดแ้ก่ ไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต กบัผู ้
ขอรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายุใบอนุญาต หรือผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต และการพิจารณาวินิจฉยัและออก
ค าสั่งทางปกครองเป็นค าวินิจฉัยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนัได้แก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ พกัใช้
ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต กบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ีประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพ  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน ในคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความซ ้ าซ้อนกับกรรมการ โดยต าแหน่งใน
คณะกรรมการคุรุสภาตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ  านวน 4 คน กล่าวคือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าว ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นผูพ้ิจารณา
วินิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครอง อนัไดแ้ก่ ไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทน
ใบอนุญาต กับผูข้อรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายุใบอนุญาต หรือผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต และให้เป็นผู ้
พิจารณาวินิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครองกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ อนั
ไดแ้ก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ พกัใชใ้บอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ได้
ก าหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หากไม่พอใจให้อุทธรณ์
ค าสั่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภา  
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โครงสร้าง วิธีการได้มา อ านาจหน้าท่ี รวมถึงการใช้อ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ ยอ่มมีผลกระทบโดยตรงกบัผูข้อรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต หรือ
ผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต การท่ีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพออกค าสั่ง ทางปกครองไม่ออกใบอนุญาต 
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต รวมถึง การมีค าวินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหน่ึง อนั
ได้แก่ ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ การพกัใช้ใบอนุญาต หรือ การเพิกถอนใบอนุญาตกับผูไ้ด้รับใบอนุญาตท่ี
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ เน่ืองจาก ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ไดก้ าหนดให้ผูไ้ดรั้บค าสั่งทาง
ปกครองท่ีออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หากไม่พอใจให้อุทธรณ์ค าสั่งคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพต่อคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30 วนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้ ฉะนั้น การท่ีคณะกรรมการคุรุสภาจะ
เป็นผูพ้ิจารณาอุทธรณ์ถือว่าเป็นสภาพบงัคบัท่ีร้ายแรง เน่ืองจากผูอ้อกค าสั่งทางปกครองกบัผูพ้ิจารณา
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อุทธรณ์ มีความซ ้ าซ้อนกนัท าให้ขาดความเป็นกลาง เพราะเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ท่ี
ตนเองเป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครอง 
  3)  ปัญหากฎหมายเก่ียวกับผลของค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
มาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา 
  คณะกรรมการคุรุสภา ไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา และในค าสั่งไดก้  าหนดให้มีอ านาจหน้าท่ี อาทิเช่น พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และการพกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทาง การศึกษา แต่พระราชบญัญติัสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดก้  าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบกบัตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ได้ก าหนดให้ผูข้อรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายุใบอนุญาต หรือผู ้
ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ไดพ้ิจารณาวินิจฉยัและออกค าสั่งทางปกครอง
ไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต่อ
คณะกรรมการคุรุสภา กรณีจึงเป็นอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงผูข้อรับ
ใบอนุญาต ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต หรือผูข้อรับใบแทนใบอนุญาตท่ีไดรั้บค าสั่ง หากไม่พอใจใหอุ้ทธรณ์ค าสั่ง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพต่อคณะกรรมการคุรุสภา การท่ีคณะอนุกรรมการดงักล่าวไดใ้ชอ้  านาจหน้าท่ีใน
การพิจารณาวินิจฉัยและออกค าสั่งทางปกครองแทนคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และไดแ้จง้สิทธิใน
ค าสั่ งให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ คุ รุสภา ย่อมเป็นการกระทบสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่ งต่อ
คณะกรรมการคุรุสภา และกระทบสิทธิ ในการท่ีผูอุ้ทธรณ์จะน าเร่ืองยืน่ฟ้องต่อศาลปกครอง เพราะการออก
ค าสั่งทางปกครองของคณะอนุกรรมการดงักล่าวไม่มีกฎหมายใหอ้ านาจหนา้ท่ีก าหนดไว ้
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ เป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ในการพิจารณาทางปกครอง
และเป็นผูใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยเฉพาะในการพิจารณาวินิจฉยัและ ออกค าสั่งทางปกครองไม่ออกใบอนุญาต 
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต การท่ีคณะอนุกรรมการด าเนินงานมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภาไดใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาทางปกครอง และออกค าสั่งทางปกครองแทนคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากไม่มีกฎหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดไวแ้ต่อย่างใด 
เพราะการออกค าสั่งทางปกครองตอ้งมาจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ใช่เป็นการออกค าสั่งทาง
ปกครองท่ีมาจากคณะอนุกรรมการด าเนินงานมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา  
  ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ ผลของค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยคณะอนุกรรมการด าเนินงานมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายให้อ านาจหน้าท่ีก าหนดไว ้จึงไม่สามารถใช้
อ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยและออกค าสั่งทางปกครองแทนคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ 
ประกอบกบัพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
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มาตรฐานวิชาชีพเป็นผูมี้อ  านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยทางปกครองและให้เป็นผูอ้อกค าสั่งทาง
ปกครอง การท่ีคณะอนุกรรมการด าเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ไดพ้ิจารณาวินิจฉยัทางปกครอง
และออกค าสั่งทางปกครอง ยอ่มเป็นการกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีท่ีไดรั้บค าสั่งโดยตรง รวมถึงการแจง้สิทธิ
ในค าสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการคุรุสภา ยอ่มกระทบสิทธิของคู่กรณีในการใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อ
คณะกรรมการคุรุสภา และยอ่มกระทบสิทธิระยะยาวในการท่ีคู่กรณีจะน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง เพราะ
กฎหมายไดก้ าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยเฉพาะ คณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา ไม่สามารถใชอ้ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพได ้
 

5. ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการ
มาตรฐานวชิาชีพ ผูเ้ขียนขอน าเสนอขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี  
  ผูเ้ขียน เห็นควรให้มีการยกเลิกพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และ
ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และให้มีการยกร่างพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ข้ึนมาใหม่ เพื่อน าไปบงัคบั
ใชแ้ทนโดยในเน้ือหาของกฎหมายจะตอ้งมีการก าหนดโครงสร้าง วิธีการไดม้า อ านาจหนา้ท่ี และการใชอ้ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการคุรุสภา ก าหนดสัดส่วนใหมี้กรรมการจากผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาเป็นกรรมการ
คุรุสภา ยกเลิกการมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณแทน และตอ้ง
ก าหนดโครงสร้าง วิธีการไดม้า อ านาจหน้าท่ี และการใช้อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซ่ึง
คณะกรรมการจรรยาบรรณตอ้งไม่ซ ้ าซ้อนกบัคณะกรรมการคุรุสภา โดยใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและมีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเท่านั้น 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทย มีกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงได้ก าหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการคุรุสภา ให้มีแต่กรรมการโดยต าแหน่งเท่านั้น ไม่ไดก้  าหนดให้มีกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประกอบกบัโครงสร้างของคณะกรรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในปัจจุบนัมีความซ ้ าซ้อนกบั
คณะกรรมการคุรุสภา ส่งผลให้การพิจารณาทางปกครอง ไม่เป็นกลาง เพราะกฎหมายก าหนดให้
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉัยและให้เป็นผูอ้อกค าสั่งทางปกครอง และก าหนดให้
คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผูพ้ิจาณาอุทธรณ์ค าสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงเป็นการพิจารณาทาง
ปกครองท่ีถือว่าเป็นสภาพบงัคบัท่ีร้ายแรง เพราะผูอ้อกค าสั่งทางปกครองกบัผูพ้ิจารณาอุทธรณ์เป็นคนๆ 
เดียวกนั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย อนัส่งผลให้
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ประเทศไทยไม่สามารถท าให้คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ด าเนินการได้ตรง
ตามวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ขียนเห็นสมควรให้มีการยกเลิก
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี เ ก่ียวข้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้มีการยกร่าง
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ข้ึนมาใหม่ ดงัน้ี 
   1)  สมควรมีการก าหนดให้คณะกรรมการคุรุสภา เป็นคณะกรรมการบริหารสภา เพียงคณะ
เดียว ก าหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา มีสัดส่วนกรรมการจากผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเป็นกรรมการคุรุสภา ก าหนดให้คณะกรรมการคุรุสภา มีอ านาจหนา้ท่ี ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และอ านาจหนา้ท่ีของคุรุสภา  
   2) สมควรก าหนดให้คณะกรรมการคุรุสภา เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉัยในการออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต หรือการออกใบแทนใบอนุญาต และหากคณะกรรมการคุรุสภา พิจารณา เห็นว่าไม่ออก
ใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต กับผูข้อรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายุ
ใบอนุญาต หรือผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็น ผูพ้ิจารณาวินิจฉัยและออกค าสั่ง
ทางปกครองไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายใุบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต และหากผูรั้บค าสั่งทาง
ปกครองไม่พอใจให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ซ่ึงเป็น การลดขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของคุรุสภา 
และเปรียบเสมือนใหค้ณะกรรมการคุรุสภา เป็นผูก้ลัน่กรองบุคคลก่อนเขา้สู่วชิาชีพดว้ยตนเอง 
   3) สมควรยกเลิกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพราะคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใน
ปัจจุบนัมีความซ ้ าซ้อนกบัคณะกรรมการคุรุสภา โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซ่ึงโครงสร้าง
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณต้องไม่ซ ้ าซ้อนกับโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภา โดยให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพและ มีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วชิาชีพกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเท่านั้น 
   4) สมควรก าหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉัยและ ออกค าสั่งทาง
ปกครอง เป็นค าวนิิจฉยักบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ีประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพ และหากผูรั้บค าวินิจฉยั
คณะกรรมการจรรยาบรรณไม่พอใจให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อพิจารณาวินิจฉยัก่อน หากผูรั้บ
ค าสั่งคณะกรรมการคุรุสภาไม่พอใจใหย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครอง ต่อไป 
   ทั้งน้ี หากประเทศไทยมีการยกเลิกพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และให้มีการยกร่างพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. .... ข้ึนมาใหม่ เพื่อ
น าไปบงัคบัใชแ้ทน โดยน าหลกัการในต่างประเทศและหลกัการของกฎหมายสภาวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทย 
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อนัไดแ้ก่ กฎหมายวา่ดว้ยวิศวกร กฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก มาปรับใชก้็จะส่งผลให้คุรุสภา เป็นท่ียอมรับของผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชน หากมีปัญหาเก่ียวกบัวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการคุรุ
สภาจะเป็นผูท่ี้สามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัวิชาชีพทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนไดต้รงตามสภาพปัญหาไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง  
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