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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง การเทียบโอน การทดสอบ และการฝกอบรม เพื่อรับรองความรูวิชาชีพ
อาศั ยอํ านาจตามความในข อ ๑๓ แห งข อบั งคับ คุรุ สภาวา ดว ย การรั บรองความรู และ
ประสบการณ วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกั บ มติ
คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
คุรุสภา จึงออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การเทียบโอน การทดสอบ และการฝกอบรม เพื่อรับรองความรู
วิชาชีพ ดังตอไปนี้
สวนที่ ๑
การเทียบโอน
ขอ ๑ การเทียบโอน เปนการเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร หรือ สาระความรู
จากการฝกอบรม กับสาระความรูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
การเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร มีเกณฑดังนี้
๑.๑ ผูประสงคประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
วิชาที่นํามาเทียบโอน
๑.๑.๑ เปนรายวิช าในหลักสูตรไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหรือใหความเห็นชอบ หรือเทียบคุณวุฒิให
หรือสํานักงาน ก.พ. ใหการรับรองคุณวุฒิ
๑.๑.๒ เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่
ของสาระความรูในมาตรฐานความรูท่ขี อเทียบโอน
๑.๑.๓ เปนรายวิชาที่สอบไดคาระดับคะแนนไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
๑.๒ ผูประสงคประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
๑.๒.๑ เปนรายวิช าในหลักสูตรไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหรือใหความเห็นชอบ หรือเทียบคุณวุฒิให
หรือสํานักงาน ก.พ. ใหการรับรองคุณวุฒิ
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๑.๒.๒ เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่
ของสาระความรูในมาตรฐานความรูที่ขอเทียบโอน
๑.๒.๓ เปนรายวิชาที่สอบไดคาระดับคะแนนไมต่ํากวา ๓.๐๐ หรือเทียบเทา
การเทียบโอนสาระความรูจากการฝกอบรม มีเกณฑดังนี้
(๑) เปนการฝกอบรมในสถาบันที่คุรุสภาใหการรับรอง
(๒) สาระความรู ท่ี นํ า มาเที ย บโอนต อ งมี ม าตรฐานไม ต่ํ า กว า สาระความรู
ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
ขอ ๒ ผูที่ประสงคขอเทียบโอน ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการคุรุสภา ตามแบบที่กําหนด
พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ
(๒) สําเนาปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรการฝกอบรม
(๓) ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรายงานผลการศึกษา
(๔) คําอธิบายรายวิช าที่ขอเทียบโอนตามหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา หรือตามหลักสูตรที่
ฝกอบรม
ขอ ๓ คาธรรมเนียมการขอเทียบโอน
ผูประสงคขอรับการเทียบโอนความรูตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนเปนราย มาตรฐาน
ความรูละไมเกิน ๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหเปนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
สวนที่ ๒
การทดสอบ
ขอ ๔ การทดสอบ เปน การทดสอบความรู ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง
สาระความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐาน
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ความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
ขอ ๕ เกณฑการตัดสินผลการทดสอบ
มาตรฐานความรูที่ผานเกณฑ แตละมาตรฐานตองสอบไดไมนอยกวารอยละ ๖๐
ขอ ๖ ผูที่ประสงคขอทดสอบความรู ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการคุรุสภาตามแบบที่กําหนด
พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน
(๓) รูปถา ยหน าตรงครึ่ งตัว ไมสวมแวน ตาดํ า ซึ่งถ ายไวไมเ กิน หกเดื อนขนาด ๑ นิ้ ว
จํานวน ๒ รูป
ขอ ๗ คาธรรมเนียมการทดสอบ
ผูประสงคขอรับการทดสอบความรูตองชําระคาธรรมเนียมการทดสอบรายมาตรฐานความรูละ
ไมเกิน ๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
สวนที่ ๓
การฝกอบรม
ขอ ๘ การฝกอบรม เปนการฝกอบรมความรู ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง
สาระความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐาน
ความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
ขอ ๙ หลักสูตร รูปแบบและวิธีการฝกอบรม
(๑) หลักสูตรเนนการอบรมโดยใชสมรรถนะเปนฐาน สัดสวนของภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ
เปน ๖๐ : ๔๐ ระยะเวลาการฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรไมนอยกวา ๖๐ ชั่วโมง
ในแตละรายมาตรฐานความรู
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(๒) รูปแบบการฝกอบรม ใหมีการเรียนรูจากปญหาและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเปน
ฐานในการฝกอบรม
(๓) วิธีการฝกอบรม ใหใชวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม เชน การบรรยาย การ
อภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การฝกปฏิบัติงาน และการศึกษา ดูงาน เปนตน
(๔) การวัดและประเมินผลการฝกอบรม ใหใชวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม เชน
การสังเกต การรายงาน การนําเสนอผลงาน และการสอบ เปนตน
ขอ ๑๐ เกณฑการประเมินผลการฝกอบรม
(๑) ผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาการเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ ๘๐
ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด
(๒) ผูเขารับการอบรมตองผานเกณฑการประเมินไมนอยกวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ ตองนําผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานมารวมประเมินดวย
ขอ ๑๑ ผูดําเนินการฝกอบรม
ดําเนินการโดยหนวยจัดฝกอบรมที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา
ขอ ๑๒ มาตรฐานของหนวยฝกอบรม
หนวยจัดฝกอบรมตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) หลักสูตรการฝกอบรมที่เสนอเพื่อ ใหคุรุสภารับรอง ประกอบดวย สาระความรูและ
สมรรถนะตามที่กําหนดในมาตรฐานความรูของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก พรอมรายชื่อ ประวัติวิทยากรการอบรม รายการเอกสาร และสื่อประกอบ
การฝกอบรม
(๒) มีวิทยากรที่มีความรู ประสบการณ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
(๓) มีหองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสม และมีวัสดุ ครุภัณฑ
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
(๔) มีการจัดใหผูเขารับการฝกอบรมฝกปฏิบัติงาน หรือศึกษาดูงานในสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

