
 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง  คุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   

  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๕   แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

พ.ศ .   ๒๕๔๖   ประกอบกับขอ  ๑๙   แหงขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงกําหนดคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  

หรือศึกษานิเทศก  ตองมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้   

(๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

(๒) มีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ  ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  ลงวันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เร่ือง  มาตรฐาน

ความรู  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  สาระความรู  สมรรถนะ  และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  แลวแตกรณี 

(๓) มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยมีการพัฒนาตนเองหรือมีกิจกรรม

การพัฒนาในดานตาง ๆ  ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน  การจัดการเรียนรู  การบริหารจัดการ

สถานศึกษา  การบริหารจัดการหนวยงาน  รวมทั้งกิจกรรมที่กอประโยชนตอการศึกษาโดยรวม  ไมนอยกวา  

๓  กิจกรรม  ภายในเวลา  ๕  ป  นับแตวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ดังรายการ

ตอไปนี้ 

 (๓.๑) การเขารับการศึกษาใหมีวุฒิเพิ่มข้ึนในสาขาที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 
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 (๓.๒) การเขารับการอบรมและไดรับวุฒิบัตรแสดงความชํานาญการในการประกอบ

วิชาชีพจากคุรุสภา   

 (๓.๓) การผานการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 

 (๓.๔) การผานการประเมินหรืออยูระหวางการพิจารณาประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อน 

วิทยฐานะที่สูงข้ึน   

 (๓.๕) การเปนวิทยากรในเรื่องที่ เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัด

การศึกษา 

 (๓.๖) การเขียนตํารา  หรือบทความ  หรือผลงานทางวิชาการในเรื่องที่เปนประโยชน 

ตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา 

 (๓.๗) การสรางนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู  หรือที่เปนประโยชนตอการศึกษา 

 (๓.๘) การทําวิจัยในเร่ืองที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

 (๓.๙) การไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลของคุรุสภา  หรือของหนวยงานทางการศึกษาอื่น 

 (๓.๑๐) การเขาฟงการบรรยาย  อภิปราย  ประชุม  ปฏิบัติการ  ประชุมสัมมนา  หรืออื่น ๆ  

โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดังกลาว   

 (๓.๑๑) การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

 (๓.๑๒) การจัดทําผลงาน  หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูหรือการจัด

การศึกษา   

กรอบแนวทางการปฏิบัติตามขอ  ๑  (๓)  ใหเปนไปตามที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภากําหนด 

ขอ ๒ ผูประกอบวิชาชีพครูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา  ๘๔  และ

มาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประสงคขอตออายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๑  เวนแตมาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ  ตองมีวุฒิการศึกษา  หรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพ  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเทา  หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

(๒) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง  

หรืออยูในระหวางศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว   
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(๓) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สําเร็จการศึกษา 

กอนประกาศนี้ใชบังคับ   

(๔) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีและผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครู 

ของคุรุสภาหรืออยูในระหวางการเสนอขอรับรอง   

(๕) มวุีฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีและไดศึกษาความรูวิชาชีพครูจํานวน  ไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต   

(๖) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีประสบการณในการสอนมาแลว  ไมนอยกวา  ๕  ป   

(๗) มีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีประสบการณในการสอนมาแลว  ไมนอยกวา  ๑๐  ป  หรือ

อยูในระหวางศึกษาใหมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง 

ผูที่ไมมีวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  ใหนําเสนอ

คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี 

ขอ ๓ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารการศึกษา  ที่ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารการศึกษา  ตามมาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๘   

แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประสงคขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารการศึกษา  แลวแตกรณี  ตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๑  

เวนแตมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  ตองมีวุฒิการศึกษา  หรือคุณวุฒิและประสบการณ

วิชาชีพ  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทา  หรือคุณวุฒิอื่นที่ 

คุรุสภารับรอง   

(๒) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

ที่คุรุสภารับรอง  หรืออยูระหวางศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว   

(๓) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารการศึกษาจากคุรุสภา  หรืออยูในระหวางการเสนอขอรับรอง   

(๔) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และอยูระหวางการศึกษาใหมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี 

ทางการบริหารการศึกษา   

(๕) มีวุฒิไม ตํ่ากว าปริญญาตรี   และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาหรือ 

การบริหารการศึกษามาแลว  ไมนอยกวา  ๕  ป   
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(๖) มีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหาร

การศึกษามาแลว  ไมนอยกวา  ๑๐  ป   

ผูที่ไมมี วุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง   

ใหนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี 

ขอ ๔ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  

ตามมาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

ประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  ตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๑  เวนแตมาตรฐาน

ความรูและประสบการณวิชาชีพ  ตองมีวุฒิการศึกษา  หรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพ  อยางใด

อยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโททางการศึกษา  หรือเทียบเทา  หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง   

(๒) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท  และผานการรับรองความรูตามมาตรฐานความรูวิชาชีพ

ศึกษานิเทศกของคุรุสภาหรืออยูในระหวางการเสนอขอรับรอง   

(๓) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทและอยูในระหวางศึกษาใหมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท 

ทางการศึกษา   

(๔) มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท  และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษามาแลว  ไมนอยกวา  

๕  ป   

(๕) มีวุฒิตํ่ากวาปริญญาโท  และมีประสบการณในการนิเทศการศึกษา  ไมนอยกวา  ๑๐  ป 

ผูที่ไมมีวุฒิการศึกษา  หรือคุณวุฒิและประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง   

ใหนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี 

ขอ ๕ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  แตมิไดประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

ประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองมีวุฒิการศึกษา  หรือคุณวุฒิและ

ประสบการณวิชาชีพ  ตามขอ  ๒  ขอ  ๓  หรือขอ  ๔  แลวแตกรณี  และตองผานการอบรมหรือทดสอบ

ความรูมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด   

ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชาวตางประเทศ  ประสงคขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๑  ขอ  ๒  ขอ  ๓  หรือขอ  ๔  แลวแตกรณี   
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ขอ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาไมตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาใหแกผูใด  และผูนั้นใชสิทธิในการอุทธรณตอคณะกรรมการคุรุสภา  ใหผูนั้น 
มีสิทธิประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไปพลางกอน  จนกวาผลการอุทธรณจะถึงที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ดิเรก  พรสีมา 
ประธานกรรมการคุรุสภา 


