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ขอบังคับคุรุสภา
วาดวยการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) และ (๑๑) (ข) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ
คุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ
เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“การรั บรองความรู ” หมายความว า การรั บรองความรู สมรรถนะ และประสบการณ ของ
ผูประสงค ประกอบวิชาชี พทางการศึ กษาว ามี ความรู ที่สามารถเที ยบได กั บมาตรฐานความรู วิ ชาชี พครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก โดยการเทียบโอน การทดสอบ การฝกอบรม
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน
“การรับรองประสบการณวิชาชีพ” หมายความวา การรับรองประสบการณการปฏิบัติการสอน
วามีมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูตามขอบังคับคุรุสภา
“มาตรฐานความรู ” หมายความว า มาตรฐานความรู วิ ช าชี พ ครู ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ผูบริ หารการศึกษา และศึกษานิ เทศก ตามขอบังคับคุรุ สภาวาดวยมาตรฐานวิ ชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิ ชาชี พ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการคุ รุ สภา เรื่ อง มาตรฐานความรู มาตรฐาน
ประสบการณ วิ ชาชี พ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของผู ประกอบวิ ชาชี พ
ศึกษานิเทศก
“การเทียบโอน” หมายความวา การเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร หรือ สาระความรู
จากการฝกอบรมวิชาชีพ กับสาระความรูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
“การทดสอบ” หมายความว า การทดสอบความรู ตามมาตรฐานความรู วิ ชาชี พครู ผู บริ หาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
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“การฝ กอบรม” หมายความว า การฝ กอบรมความรู ตามมาตรฐานความรูวิ ชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
“ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” หมายความวา หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผูถือวามีมาตรฐาน
ความรูวิ ชาชีพครู ตามข อบังคั บคุ รุสภามีสิ ทธิ ประกอบวิ ชาชี พครู โดยอยู ในความควบคุ มของผูบริ หาร
สถานศึกษา
ขอ ๔ คุณสมบัติของผูขอรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีวุฒิการศึกษา ดังนี้
(ก) คุณวุ ฒิไม ต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา สํ าหรั บผูประสงคประกอบวิ ชาชี พครู
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
(ข) คุ ณวุ ฒิ ไม ต่ํ ากว าปริ ญญาโท หรื อเที ยบเท า สํ าหรั บผู ประสงค ประกอบวิ ชาชี พ
ศึกษานิเทศก
(๓) ไม มี ลั กษณะต องห ามตามมาตรา ๔๔ (ข) แห งพระราชบั ญญั ติ สภาครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๕ การรับรองความรู ประกอบดวย
(๑) การเทียบโอน
(๒) การทดสอบ
(๓) การฝกอบรม
การเที ยบโอน การทดสอบ การฝ กอบรม และค าธรรมเนี ยมให เป นไปตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา
ขอ ๖ การรับรองความรูและการรับรองประสบการณวิชาชีพ เปนการรับรองเฉพาะรายบุคคล
ขอ ๗ ผูประกอบวิ ชาชีพทางการศึ กษาที่ มีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพแลว แต มีมาตรฐาน
ความรูไมเปนไปตามที่คุรุสภากําหนด อาจขอรับรองความรู โดยการเทียบโอน การทดสอบ การฝกอบรม
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน
ขอ ๘ ใหมีคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการรับรองความรู ประกอบดวย
(๑) ประธานอนุ กรรมการ ซึ่ งมี ความรู และประสบการณ ด านบริ หารจั ดการการศึ กษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนงทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไมต่ํากวาคณบดีหรือเทียบเทา
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(๒) อนุ กรรมการจํ านวนไม น อยกว าสี่ คน ซึ่ งเป นผู ทรงคุ ณวุ ฒิ หรื อเป น ผู มี ความรู และ
ประสบการณดานการบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการหรือดานการนิเทศการศึกษา
ใหเลขาธิการคุรุสภาแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ขอ ๙ ให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา ออกวุ ฒิ บั ตรเป น หลั ก ฐานการรั บ รองความรู
ตามมาตรฐานที่ผานการรับรองแลว
ขอ ๑๐ ผูผานการรับรองความรูครบตามมาตรฐานความรู จะไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
สําหรับวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก
ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เมื่อปฏิบัติการสอนเปนเวลาตอเนื่องไมนอยกวาหนึ่งป และผาน
การรับรองจากสถานศึกษา ใหนําหลักฐานการผานการรับรองมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขอ ๑๑ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใหมีอายุใชไดสองปนับแตวันออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
และเมื่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอนครบอายุใหสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนไดอีกครั้งหนึ่ง
ขอ ๑๒ การรับรองประสบการณวิชาชีพครู ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง
หลักเกณฑการรับรองมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ผูมีประสบการณการปฏิบัติการสอน อาจขอรับการรับรองประสบการณวิชาชีพไดตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๓ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบั งคับนี้ และใหมีอํ านาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมทั้ง ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

