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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑการรับรองมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมาตรา ๔๔ (ก) (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิชาชีพควบคุม ตองผานการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการ
ประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด และ
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ขอ ๑๓ ที่กําหนดใหประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช าชีพครูที่คุรุสภาใหการรับรอง เปน คุณวุฒิที่ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครู ทั้งนี้ ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการรับรองมาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙
วั น ที่ ๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการคุ รุ ส ภา จึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารรั บ รองมาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ นอกจากกําหนดไวเปนอยางอื่น ในประกาศนี้
“ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” หมายความวา หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผูถือวามีความรู
วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูไดโดยอยูในความควบคุม
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
“สถาบัน ” หมายความวา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่รับผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเขาปฏิบัติ
การสอนเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
ขอ ๒ การรับรองมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย
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(๑) การรับรองมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูหลังจากสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูแลว
(๒) การรับรองมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ขอ ๓ การรับรองมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูหลังจากสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ตามขอ ๒ (๑) ใหสถานศึกษากําหนดใหมีคณะผูประเมินจํานวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินหาคน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา และอาจมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
รวมดวยก็ได โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีเกณฑการรับรอง ดังนี้
(ก) มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(ข) มีรายงานผลการผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด ไดแก สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถประเมิน
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน สามารถทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาผูเรียน และสามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
(๒) การปฏิบัติตน พิจารณาจากการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเปนครู โดยมี ผลการรับรอง
ความประพฤติจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน
(๓) การพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเปนครู โดยมีหลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่กําหนด และผานการประเมิน
จากสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหคณะผูประเมินแจงผลการประเมิน พรอมเหตุผล
กรณีที่ไมผานการประเมิน ใหผูขอรับการประเมิน ทราบ และใหผูผานการประเมิน ใชเปน หลักฐาน
ประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขอ ๔ การรับรองมาตรฐานประสบการณวิช าชีพครูใ นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ตามขอ ๒ (๒) ใหสถาบัน กําหนดใหมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอย
กวาหนึ่งปไวในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และใหมีการประเมินการปฏิบัติการสอน
โดยใหมีคณะผูประเมินจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นิสิตหรือนักศึกษาปฏิบัติการสอน อาจารยนิเทศก และอาจมีบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของรวมดวยก็ได โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
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(๑) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีเกณฑการรับรอง ดังนี้
(ก) มีก ารปฏิ บัติ การสอนในสถานศึก ษาที่มี คุณ สมบัติ ตามที่ คณะกรรมการคุรุ สภา
กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(ข) มีรายงานผลการผานเกณฑการประเมิ น การปฏิบัติก ารสอนในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานประสบการณวิช าชีพครูที่คุรุสภากําหนด ไดแก สามารถจัดการเรียนรูใ นสาขาวิชาเฉพาะ
สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน สามารถ
ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน และสามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
(๒) การปฏิบัติตน พิจารณาจากการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเปนครู โดยมีผลการรับรอง
ความประพฤติจากสถาบัน
(๓) การพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเปนครู โดยมีหลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่กําหนดและผานการประเมิน
จากสถาบัน
ขอ ๕ การนับเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป ใหพิจารณา
ตามเกณฑ ดังนี้
(๑) นับเวลาการปฏิบัติการสอนตอเนื่องหนึ่งปการศึกษา เริ่มที่ภาคเรียนที่หนึ่งและภาคเรียน
ที่สอง หรือ
(๒) นับเวลาการปฏิบัติการสอนตอเนื่องเทียบไดหนึ่งปการศึกษา เริ่มที่ภาคเรียนที่สองและ
ภาคเรียนที่หนึ่งของปการศึกษาถัดไป หรือ
(๓) นับเวลาการปฏิบัติการสอนตอเนื่องเทียบไดหนึ่งปการศึกษา โดยใหมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาสามรอยหกสิบชั่วโมงในหนึ่งป และจะตองมีชั่วโมง
ปฏิบัติการสอนจริงไมนอยกวาสองรอยสิบชั่วโมงในหนึ่งป
ขอ ๖ การขอรับ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พ ครู ของผูสํ าเร็ จการศึ กษาประกาศนี ยบั ต ร
บัณฑิตวิช าชีพครู ตามขอ ๒ (๑) ใหผูประสงคขอขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครู
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ขอรับใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอนตอเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเปนหลักฐานแสดงความพรอม
ในการประกอบวิชาชีพครู หรือขอรับการยกเวนใหสามารถประกอบวิชาชีพครูได

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ เมษายน ๒๕๕๐

(๒) ขอรับการประเมินมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูตามขอ ๒ ตอผูบริหารสถานศึกษา
เมื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(๓) ขอขึ้ น ทะเบีย นรั บใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ต อเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาพร อมแนบ
หลักฐานการผานเกณฑการประเมินมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู
ขอ ๗ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ตามขอ ๒ (๒) ใหผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

