
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ เพ่ือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) และ (๑๑) (ข) แหง

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุ
สภาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยการ
รับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ เพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยการรับรองความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ เพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒๑  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
“การรับรองความรู” หมายความวา การรับรองความรู สมรรถนะ และ

ประสบการณของผูประสงคประกอบวิชาชีพทางการศึกษาวามีความรูที่สามารถเทียบไดกับ
มาตรฐานความรูวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก โดยการ
เทียบโอน การทดสอบ การฝกอบรมวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน 

“การรับรองประสบการณวิชาชีพ” หมายความวา การรับรองประสบการณการ
ปฏิบัติการสอนวามีมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูตามขอบังคับคุรุสภา 

“มาตรฐานความรู” หมายความวา มาตรฐานความรูวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐาน
ความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู
ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 

“การเทียบโอน” หมายความวา การเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร หรือ 
สาระความรูจากการฝกอบรมวิชาชีพ กับสาระความรูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

“การทดสอบ” หมายความวา การทดสอบความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก 

“การฝกอบรม” หมายความวา การฝกอบรมความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หนา ๗๔/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” หมายความวา หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผูถือ
วามีมาตรฐานความรูวิชาชีพครูตามขอบังคับคุรุสภามีสิทธิประกอบวิชาชีพครูโดยอยูในความ
ควบคุมของผูบริหารสถานศึกษา 

 
ขอ ๔  คุณสมบัติของผูขอรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย 
(๑) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

(ก) คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา สําหรับผูประสงคประกอบ
วิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา 

(ข) คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทา สําหรับผูประสงคประกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก 

(๓) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ (ข) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
ขอ ๕  การรับรองความรู ประกอบดวย 
(๑) การเทียบโอน 
(๒) การทดสอบ 
(๓) การฝกอบรม 
การเทียบโอน การทดสอบ การฝกอบรม และคาธรรมเนียมใหเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
 
ขอ ๖  การรับรองความรูและการรับรองประสบการณวิชาชีพ เปนการรับรอง

เฉพาะรายบุคคล 
 
ขอ ๗  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแลว แตมี

มาตรฐานความรูไมเปนไปตามที่คุรุสภากําหนด อาจขอรับรองความรู โดยการเทียบโอน การ
ทดสอบ การฝกอบรมวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน 

 
ขอ ๘  ใหมีคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการรับรองความรู ประกอบดวย 
(๑) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีความรูและประสบการณดานบริหารจัดการ

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือดํารง
ตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไมต่ํากวาคณบดีหรือเทียบเทา 

(๒) อนุกรรมการจํานวนไมนอยกวาส่ีคน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือเปนผูมี
ความรูและประสบการณดานการบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการหรือดานการนิเทศการศึกษา 

ใหเลขาธิการคุรุสภาแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ออกวุฒิบัตรเปนหลักฐานการรับรอง
ความรูตามมาตรฐานที่ผานการรับรองแลว 

 
ขอ ๑๐  ผูผานการรับรองความรูครบตามมาตรฐานความรู จะไดรับใบอนุญาต

ปฏิบัติการสอนสําหรับวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก 

ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เมื่อปฏิบัติการสอนเปนเวลาตอเนื่องไมนอย
กวาหนึ่งป และผานการรับรองจากสถานศึกษา ใหนําหลักฐานการผานการรับรองมาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

 
ขอ ๑๑  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใหมีอายุใชไดสองปนับแตวันออกใบอนุญาต

ปฏิบัติการสอนและเมื่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอนครบอายุใหสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอนไดอีกครั้งหนึ่ง 

 
ขอ  ๑๒   การรับรองประสบการณวิ ชาชีพครู  ให เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา เร่ืองหลักเกณฑการรับรองมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู

ผูมีประสบการณการปฏิบัติการสอน อาจขอรับการรับรองประสบการณวิชาชีพได
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๑๓  ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบประกาศ หรือคําส่ัง เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมทั้ง ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 


